
Interpretacja horoskopu 

W momencie, w którym przyst�pujemy do interpretacji horoskopu nale�y zamkn�� ju� 
wszystkie ksi��ki i posługiwa� si� jedynie t� wiedz�, któr� mamy w głowie. Trzeba umie� 
wyci�ga� wniosek syntetyczny z całego obrazu nieba, a nie tylko z poszczególnych 
czynników jak np. poło�enie Ascendentu czy Sło�ca, mówi�ce o cechach człowieka. W 
procesie interpretacji dochodzimy w ko�cu do pełnego obrazu i zrozumienia tego problemu. 
Interpretacja składa si� z trzech podstawowych kroków. Zadajemy horoskopowi pytania. To 
my sami musimy postawi� problem - nie odbywa si� to mechanicznie: teraz we�miemy 
horoskop i wszystko z niego wypiszemy. Byłoby to zaj�ciem zupełnie bezprzedmiotowym. 
Robimy wi�c inaczej: zadajemy horoskopowi pytania, np. o długo�� �ycia danego człowieka, 
o jego zawód czy charakter. Ogólnie rzecz bior�c zawsze posługujemy si� planet�, jako 
sygnifikatorem danej sprawy. Planet� znajduj�c� si� w okre�lonym znaku zodiakalnym i 
domu horoskopu. Przypatrujemy si� temu i wydobywamy znaczenie. To jest pierwszy krok. 

Nast�pny krok to szukanie relacji z drug� planet�, równie� znajduj�c� si� w okre�lonym 
znaku i domu. Relacji poprzez aspekt czy dyspozycj�. Nast�pnie obserwujemy to, co zwi�zek 
tych planet reprezentuje w stosunku do dyspozycji całego horoskopu - całego nieba. W 
praktyce odbywa si� to w ten sposób. Pytamy o charakter człowieka. Wschodzi Kozioro�ec. 
Ludzie ze wschodz�cym znakiem Kozioro�ca - my�limy sobie - s� uparci i ambitni. Saturn w 
Strzelcu w 12 domu. Saturn w Strzelcu - krystalizacja idealizmu Strzelca, zainteresowania 
bardziej monotematyczne, filozoficzne. A w 12 domu - ukrywane przed otoczeniem, 
introwertyzm, samorozwój. Je�eli teraz Saturn ma koniunkcj� z jak�� planet�, to zwracamy na 
to szczególn� uwag�, bo do cech Saturna doł�czy si� jeszcze co�. Je�eli nie ma, to zwracamy 
uwag� na poło�enie Jowisza, bo on dysponuje Saturnem i ostatecznie decydujemy o tym 
Saturnie przez poło�enie Jowisza. Inaczej to b�dzie wygl�dało je�eli Jowisz b�dzie w 
kwadraturze do Saturna, inaczej je�eli w trygonie, a inaczej je�eli nie b�dzie miał �adnego 
aspektu. Dajmy na to, �e Jowisz znajduje si� w znaku Panny, w kwadraturze do Saturna. W 
ostatecznym rozrachunku człowiek ten staje si� drobiazgowy, małostkowy, ma utrudnione 
my�lenie syntetyczne, bo znak Panny jest krytyczny, dokładny i rzeczowy. I cechy Jowisza s� 
ta zniszczone. Wydedukujemy z tego, �e człowiek mo�e mie� takie zainteresowania, ale w 
ko�cu b�dzie ekonomist�. Mo�e interesowa� si� pedagogik�, ale nie mo�e prawdziwie 
interesowa� si� filozofi�, gdy� jego umysł nie jest a� tak wybitny jak np. przy Jowiszu w 
kwadraturze Saturna w Strzelcu, gdzie Jowisz b�dzie bardzo silny i da zainteresowania 
kapła�stwem i wy�szymi pi�trami ducha. Gdyby Jowisz znajdował si� np. w trygonie w 
znaku Barana, wzmocniłby cechy Strzelca, przebywaj�c w zgodnym znaku Ognia. 

Zanim jednak przyst�pimy do jakiejkolwiek interpretacji nale�y zbada� samego siebie, czy 
posiada si� tzw. dar astrologiczny, gdy� nie ka�dy mo�e interpretowa� horoskop, tak samo jak 
nie ka�dy mo�e by� lekarzem. Dar astrologiczny manifestuje si� na bardzo ró�ne sposoby, 
poniewa� obraz mentalny mo�e wytwarza� si� na ró�nej gł�boko�ci w ró�nych umysłach. 
Jeden b�dzie si� bardzo koncentrował i powoli dochodził do prawidłowych wniosków, inny 
robi to spontanicznie, dla laika niemal natychmiastowo ale i jeden, i drugi mo�e by� dobrym 
astrologiem. 

Przede wszystkim nale�y zwróci� uwag� na to, �e przewaga znaków pewnej grupy (Ogie�, 
Woda, Powietrze, Ziemia) ju� co� nam mówi o charakterze człowieka. Na przykład: Ogie� 
daje ostro�� intuicji, ale niecierpliwo�� i po�piech. Przewaga znaków Powietrza daje 
spontaniczno��, inteligencj�, ale i pewn� powierzchowno��, bo przy złych aspektach nadmiar 
inteligencji b�dzie powodował lenistwo w pracy nad ni�. Ziemia daje sił� koncentracji, ale 
bardzo du�� metodyczno�� i powolno�� s�dzenia - w ten sposób dochodzi si� do dobrych 
wniosków. Przy złych układach mo�e to by� nadmierne spowolnienie, a wr�cz marudno��. 
Znaki Wody daj� du�� wyobra�ni�, wra�liwo��, bardzo gł�bok� intuicj� - s� najcz�stsze u 



astrologów irracjonalnych, my�l�cych symbolicznie, obrazowo, wr�cz jasnowidzów. 
Jednocze�nie daj� du�e wahania, w�tpliwo�ci, wra�liwo�� psychiki powoduj�c� fluktuacje. 
Ludzie ci nie zawsze "równo" pracuj�. Znaki kardynalne maj� pewn� analogi� ze znakami 
Ognia i powietrza, znaki zmienne z Wod�, a znaki stałe z Ziemi�. Maj� te same cechy, 

Nast�pn� bardzo wa�n� spraw� jest obsadzenie domów 1, 4, 8, 9 i 12 a zwłaszcza 9 domu 
horoskopu i poło�enie jego władcy oraz Jowisza jako naturalnego władcy tego domu - ma to 
podstawowe znaczenie dla daru astrologicznego. W astrologii poj�ciowej, racjonalnej Jowisz 
ma wiele wspólnego z tzw. zdrowym rozs�dkiem i wyci�ganiem wniosków syntetycznych - 
aposteriori. Poło�enie w horoskopie, siła zodiakalna czy aspektowa Jowisza mówi nam o 
mo�liwo�ci dobrego s�dzenia. Sprawiedliwego s�dzenia. 

Dom 1, znajduj�ce si� w nim planety i poło�enie władcy Ascendentu mówi� nam o 
powołaniu człowieka. Dom 4 ma wiele wspólnego z grobem, z okultyzmem, ze sprawami 
ukrytymi, z radiestezj�. Obsadzenie domu 4 jest cz�stsze u radiestetów ni� u astrologów, bo to 
jest Ziemia. Dom 8 wi��e si� z tym wszystkim, co ukryte, z �yciem pozagrobowym, cał� 
filozofi� okultyzmu, antropozofi�. Dom 9 to wy�sze pi�tro �wiadomo�ci, tzw. 
nad�wiadomo��, pi�tro integracji wy�szego �wiatopogl�du, filozofia, wy�sze studia. I 
wreszcie dom 12 mówi�cy znów o okultyzmie, sprawach ukrytych itd. Z tym, �e dom 12 jest 
cz�stszy u psychiatrów ni� u astrologów. 

Najbardziej przydatnymi dla daru astrologicznego planetami (bierzemy pod uwag� 
poło�enie i sił� planety) s� przede wszystkim: 

* Uran stanowi�cy kanał, jakim nasza �wiadomo�� kontaktuje si� z pod�wiadomo�ci�. 
Wydobywanie nagłych idei z pod�wiadomo�ci. Czyli jest to mo�liwo�� penetracji, decyzje, 
nagłe o�wiecenie, nagłe zrozumienie. 

* Ksi��yc warunkuj�cy koordynacj� tych wszystkich dedukcji. �le poło�ony lub 
atakowany przez malefiki Ksi��yc b�dzie w ostatecznym rachunku powodował bł�d w 
s�dzeniu, gdy� dedukcje nie b�d� skoordynowane. W astrologii nale�y bra� pod uwag� wiele 
czynników i przy syntezie mog� nast�pi� zakłócenia. 

* Sło�ce warunkuj�ce nagłe o�wiecenie, mo�liwo�� pojmowania spraw wy�szych oraz 
nasz własny idealizm, który jest tu konieczny. 

* Neptun daj�cy intuicj� i inspiracj� płyn�ce ze �wiata niewidzialnego (cz�stszy jest u 
ludzi medytuj�cych ni� u astrologów, chocia� dobrze wykonana interpretacja horoskopu jest 
medytacj� astraln�) 

* Pluton natomiast daje penetracj� i dociekliwo�� umysłu. Si�ganie do �wiata 
niewidzialnego, pod powłok� zewn�trzn�. 

Ze znaków najbardziej przydatne s� Strzelec, Wodnik, Bli�ni�ta, Rak, Lew i Ryby oraz 
Skorpion. Silnie obsadzone Ryby ju� daj� ten dar, a zwłaszcza - jak mówi Ptolomeusz - 
Bli�ni�ta i Strzelec. Saturn potrzebny jest do odpowiedniej koncentracji, do samodzielnych, 
�mudnych bada�. Merkury warunkuje stopie� inteligencji. Wenus sposób kontaktu ze 
�wiatem zewn�trznym, stosunki z klientami itd. Np. przy silnie atakowanej Wenus nikt nam 
nie uwierzy! Mars potrzebny jest dla daru przekonywania innych. Np. maj�c Marsa w Byku 
nikogo nie przekonamy, bo b�dziemy zbyt powolni a jednocze�nie uparci. Szczególnie 
przykre jest poło�enie Marsa w Raku. Powoduje ogromn� niecierpliwo�� działania i chaos. 

W astrologii jest taki trójk�t: domy, planety i znaki. Nie mo�na tych trzech rzeczy 
rozpatrywa� osobno. Zawsze trzeba bra� je pod uwag� razem. Pytanie co znaczy np. Mars w 
Rybach jest bez sensu. Nic nie znaczy! Zale�y, w jakim jest domu. Jest to tylko zafiksowany 
pewien kierunek my�lenia a reszt� trzeba samemu rozumie�. 

Kiedy mówimy o domach astrologicznych, musimy uwzgl�dni� dwa systemy domów. 
Pierwszy - system radykalny - od 1 do 12 domu. Drugi - derywacyjny. I nie nale�y myli� ich 
ze sob�. Je�eli kto� ma np. Marsa w Rybach w 5 domu, to nieudolny astrolog mo�e 
wywnioskowa�, �e dziecko tego człowieka b�dzie chorowało i umrze. A to wcale nie o to 



chodzi! Sprawa dotyczy przyjaciela �ony, bo to jest dom 11 jego �ony. Zale�y to od poło�enia 
Jowisza i Neptuna jako dyspozytorów tego Marsa. Zawsze nale�y o tym pami�ta� i nie wolno 
odrywa� jednego od drugiego. Nigdy nie rozpatrujemy tego Marsa w Rybach oddzielnie. 
Musimy od razu spojrze� na Jowisza i Neptuna i zrozumie� czy tu chodzi o dziecko, czy o 
przyjaciela �ony, czy mo�e o młodszego, drugiego z kolei brata. Nigdy nie wiadomo, bo Mars 
mo�e rz�dzi� 6 domem i mo�e to by� choroba własna (płciowa, weneryczna). W danym 
okresie �ycia mo�e to oznacza� ró�ne rzeczy, a wyci�gni�cie ko�cowego wniosku to cały, 
długi proces. Nale�y jeszcze pami�ta�, �e znaki te� działaj� jak domy, czyli w ten sposób 
mamy trzy systemy domów. Znaki działaj� nie tylko w warstwie psychologicznej, niejako 
nadaj�cej informacje. Na przykład: Strzelec to sprawy wy�szego pi�tra rozwoju duchowego, 
tak samo jak sprawy zagraniczne, j�zykowe, sportowe itd., a jednocze�nie jest to dom 9 i 
poło�enie władcy Ascendentu w domu 9 działa tak samo jak w Strzelcu, w innym domu i te� 
mo�e da� podró� zagraniczn�. 

Tych trzech systemów nie da si� od siebie oderwa�. Je�eli to zrobimy to prognoza zacznie 
szwankowa�. Dopiero rozwa�ywszy wszystkie trzy razem zauwa�amy najsilniejsz� tendencj� 
i wyci�gamy wniosek. 

Pozostały nam jeszcze planety. Poło�enie planety i jej działanie interpretuje si� te� przez 
pewnego rodzaju trzykrotno��. Przede wszystkim trzeba zbada własn� natur� planety, 
nast�pnie pozycj� planety w znaku i domu, a nast�pnie aspekty do innych planet I dopiero 
wtedy mo�na powiedzie� jak ta planeta działa. 

Zacznijmy od własnej natury planety. Na pocz�tku najlepiej nie rozdrabnia� si� z tym i nie 
stara� si� zapami�tywa� wszystkiego na temat jej działania. Wystarczy zapami�ta� np. 
Merkury - inteligencja, Sło�ce - wola człowieka, Wenus - miło�� itd. To jest natura tej 
planety i tego na razie si� trzymajmy. Pó�niej patrzymy na jej pozycj� w znaku i domu. 
Inaczej b�dzie działała Wenus w Byku a inaczej w Skorpionie, gdzie jej poło�enie jest 
zniszczone. Inaczej b�dzie działała w 5 domu a inaczej w 6. Na innym terenie si� to b�dzie 
wyładowywało. Wyci�gamy wnioski na ten temat a nast�pnie przyst�pujemy do badania 
aspektów. Powiedzmy, �e kto� ma Wenus w 5 domu, w Byku, "tylko" w trzech kwadraturach: 
do Marsa, Plutona i Saturna w domu 8 w Lwie. I mimo tej �wietnej zapowiedzi Wenus w 
Byku nie nau�ywa si�. Te aspekty przeszkadzaj� i nic si� na to nie poradzi. Jak z ka�dym 
złym aspektem - u�yje sobie, jak zm�drzeje. 

Bardzo wa�nym momentem jest zaobserwowanie tzw. satelicjum lub clusterum. Jest to 
grupa trzech lub wi�cej planet w jednym znaku i domu horoskopu. Je�eli jest to rozbite przez 
dom lub znak ju� tak nie działa. Przy czym znowu rozró�niamy dwie sytuacje. Najsilniejsze 
clusterum jest wtedy, gdy dyspozytor (władca) znajduje si� te� w tym znaku. Druga mo�liwa 
sytuacja - gdy dyspozytor jest gdzie indziej. Na przykład: du�a grupa planet znajduje si� w 
Skorpionie i jest w niej Mars lub Pluto - wówczas jest to niesłychanie silne i działa 
beneficznie. Je�eli dyspozytor jest nieobecny, a zwłaszcza, je�eli jest atakowany przez 
malefiki mo�e spowodowa� bardzo fatalny układ. I najbli�sze przej�cie ci��kiej planety 
(nawet Jowisza) mo�e wywoła� katastrof�. Clusterum jest tym silniejsze im mniejsze 
odległo�ci s� mi�dzy planetami. Wszystkie planety w koniunkcji s� silniejsze ni� np. dwie 
planety w koniunkcji, przerwa kilkunastu stopni i znów dwie planety w koniunkcji. 

Omówimy teraz poło�enia satelicyjne w ró�nych znakach. Najpierw w dobrym sensie, 
czyli gdy dyspozytor jest obecny: 

* W Baranie daje wyj�tkowo wielk� energi� i predestynacj� do �ycia politycznego. Jest 
charakterystyczne w horoskopach wybitnych polityków i wojskowych, ludzi robi�cych ład w 
ci��kich czasach. 

* W Byku daje wielk� predestynacj� do spraw finansowych i wielk� skłonno�� do tzw. 
realizmu krytycznego. Jest to szalony upór i powolno�� działania, ale umysł jest realny - takie 
poło�enie miewaj� bankierzy. 



* W Bli�ni�tach charakterystyczne dla encyklopedystów władaj�cych ró�nymi talentami, 
rysuj�cych, buduj�cych lub pisz�cych co� (Leonardo da Vinci miał wielk� grup� planet w 
Bli�ni�tach). Umysł wszechstronny, wybitno�� inteligencji. 

* W Raku jest to najcz��ciej zmysł artystyczny, bardzo charakterystyczny dla malarzy - 
wyobra�nia staje si� niesłychanie twórcza. 

* W Lwie typowe dla aktorów, jest tu raczej wola działania i ch�� pokazania si�, 
zaimponowania za wszelk� cen�. Wyobra�nia artystyczna. 

* W Pannie jest to typowe dla matematyków i fizyków. Umysł jest analityczny, 
matematyczno-fizyczny ale bardzo twórczy i bardzo ładnie rozwijaj�cy si�. 

* W Wadze - znów dla polityków. Clusterum w Wadze nie działa na gruncie 
artystycznym. Oczywi�cie b�d� jakie� zainteresowania w tym kierunku, ale silniejsze 
działanie b�dzie w dziedzinie polityki i ch�� zaimponowania w �wiecie obcych ludzi przez 
kontrakty, oddziaływanie na tłum itd. Człowiek zyskuje sympati� i pnie si� w gór�. 

* W Skorpionie s� to zainteresowania medyczne albo psychiatryczne na najwy�szym 
poziomie, antropozoficzne, jogowskie itd. 

* W Strzelcu jest to charakterystyczne dla kapłanów, papie�y, gdy� dochodzi tu jeszcze 
ch�� Ognia, czyli imponowania. Strzelec działa podobnie do Skorpiona, tylko przenosi to 
wszystko na pi�tro imponowania, wywierania wra�enia. Wi�cej jest tu zewn�trznej pompy ni� 
w Skorpionie, któremu bardziej zale�y na realnych sprawach, ni� na wygl�dzie zewn�trznym. 

* W Kozioro�cu jest to charakterystyczne dla wielkich posiadaczy, ludzi szczególnie 
chytrych i przemy�lnie działaj�cych w polityce, dochodz�cych do najwy�szych stanowisk 
przez intrygi. Na staro�� dobrzy erudyci. W�ród nauczycieli ludzko�ci było bardzo wielu 
Kozioro�ców, którzy nie interesowali si� polityk� a zostali np. rektorami Akademii 
Francuskiej. Charakterystyczne dla Kozioro�ca jest to, �e poza naukowymi s� zawsze 
zainteresowania administracyjne. 

* W Wodniku jest to charakterystyczne dla wynalazców typu Edison. Je�eli w Wodniku 
skupi si� wielka grupa planet to człowiek tworzy co� dla dyspozycji innych i nie chodzi mu o 
nagrod�, a raczej o zaskoczenie. 

* W Rybach powoduje nieprzepart� ch�� po�wi�cania si�. W ten sposób b�dziemy mieli 
ró�ne słynne ofiary dziwnych okoliczno�ci, wojen itd. Romantyków typu: umierał na gru�lic� 
ale napisał muzyk� przez 4 tygodnie itd. 

Teraz omówimy ujemne wpływy satelicjum, czyli sytuacj�, gdy dyspozytor jest nieobecny. 
Bo je�eli nawet b�dzie Jowisz z Wenus i Sło�cem w koniunkcji, np. w Skorpionie a Mars w 
Byku w opozycji lub Pluto strzeli kwadratur� z Lwa, to w �adnym wypadku nie uwa�ajmy tej 
koniunkcji za dobr�. Owszem, te planety s� dobre i dadz� jakie� dobro, ale pó�niej, jak 
przygrzeje tamta planeta, to człowiek gorzko po�ałuje, �e mu to dobro przyszło. I w 
ko�cowym rozrachunku b�dzie to wygl�dało na najwi�ksz� tragedi� �yciow�. 

* Baran da nadmiern� niecierpliwo�� i skłonno�� do nagłych wypadków, zagro�enie �ycia 
przez nadmierne ryzykowanie. Konstruowanie czego� wbrew zdrowemu rozs�dkowi, 
głupiego. 

* Byk da niesamowit� chytro��, sk�pstwo, ciułanie pieni�dzy i straszne wpadki finansowe. 
B�dzie to typowe u�ywanie, nastawienie konsumpcyjne. 

* Bli�ni�ta dadz� ogromn� powierzchowno��, wielk� gadatliwo�� - zupełnie bez sensu. 
Jest to typowe dla ludzi zabawiaj�cych towarzystwo głupimi dowcipami, klepi�cych trzy-po-
trzy, opowiadaj�cych wielkie sensacje. Jest to równie� typowe dla grafomanów czy ludzi 
pisz�cych donosy, urz�dasów. Ludzi, których inteligencja nie ma �adnego zastosowania 

* Rak da ogromne przeczulenie, przewra�liwienie, chorowito��, martwienie si� zupełnymi 
głupstwami, zamykanie si� w domu, zamartwianie si�. Wyst�puj� zwykłe objawy histerii i 
jest to cz�ste dla chorób psychicznych. 



* Lew powoduje typow� erotomani� i najcz�stszy jest dla zbocze� płciowych i 
psychopatologii �ycia seksualnego. 

* Panna daje ogromn� chorowito��, zwłaszcza układu trawiennego, przedwczesn� �mier� 
itd. Poza tym niezwykł� pedanteri� i skrupulatno��, lekomani� i temu podobne skłonno�ci. 
Przede wszystkim daje nadmierny krytycyzm, kłótliwo��, straszn� drobiazgowo�� i 
dociekliwo��. Wszystko zauwa�y i skrytykuje. 

* Waga daje ekstremalne wahania, trudno�ci z podj�ciem decyzji, cyklotymi�. Typowe jest 
dla cyklotemików, którzy przeskakuj� z jednego nastroju błyskawicznie w drugi, raz płacz�, 
raz si� �miej�. S� niesłychanie wra�liwi, a w �yciu i swoich decyzjach silnie zale�� od 
fluktuacji �rodowiska. S� to ludzie bezwolni. 

* Skorpion, tak samo jak Lew jest bardzo cz�sty dla spraw patologicznych, ale bardziej 
sadystycznych i morderczych skłonno�ci. Jest to typowe dla jakiego� Upiora z Bostonu czy 
Kuby Rozpruwacza. Ewentualnie dla pracowników jakiego� re�imu, wyładowuj�cych 
instynkty sadystyczne zgodnie z prawem danego kraju. Ró�ny mo�e by� stopie� pora�enia 
planet i do ró�nych rzeczy mo�e prowadzi�. Najcz��ciej (jak wynika ze statystyk) Pluto 
atakuje satelicjum w Skorpionie złym aspektem z Lwa. Była przecie� cała lawina tego typu 
morderstw na Zachodzie, gwałtów, zamachów faszystowskich itd. Podobny okres 
prze�yli�my w latach 30, gdy tworzyły si� partie faszystowskie, a Pluto u tych ludzi był w 
Byku, w opozycji do Skorpiona. 

* Strzelec nie jest zbyt podatny na to pora�enie, a jedynie wyst�puje tu silny ateizm. To 
jest typowe dla absolutnych wrogów wszelkiej ideologii, nie rozumiej�cych w ogóle o co w 
tym chodzi, my�l�cych tylko o sprawach materialnych. Takie satelicjum wyst�powało w 
Marksa. Jest to jeszcze typowe dla ludzi, którzy zamiast rozwojem duchowym zajmuj� si� np. 
cyklistyk� albo biegami terenowymi. 

* Kozioro�ec to z reguły taternicy gin�cy w górach lub przywódcy, którzy tak� sam� 
wspinaczk� i ekwilibrystyk� uprawiaj� na polu polityki. Balansuj� na skraju przepa�ci. 

* Wodnik natomiast jest bardzo gro�ny - jak wszystkie znaki stałe. S� to bowiem 
rewolucjoni�ci, którzy s� najbardziej zdziwieni skutkami własnych reform. Anarchi�ci 
podkładaj�cy bomby i mówi�cy: "wszystko trzeba zniszczy�", ale nie maj�cy �adnego 
projektu co potem? I bardzo s� zdumieni skutkami. Wcale im nie o to chodziło i mówi�: 
przepraszam bardzo, ale ja id� robi� rewolucj� do innego kraju. 

* Ryby najcz�stsze s� dla bardzo silnych schorze� psychicznych, wielkiej indolencji, 
niech�ci do wszelkiego działania, izolowania si� od ludzi. Typowe dla pustelników, ludzi 
którzy si� dobrowolnie izoluj�, wi��niów takich jak Edmund Dantes. 

Jest jeszcze jedno zjawisko, na które nale�y zwróci� uwag�. Mianowicie nadmiar dobrej 
cechy jest tak samo szkodliwy, jak zła cecha. I to mo�e by� bardzo ró�nie w horoskopie. 
Mo�e by� nadmiar trygonów, tak samo jak nadmiar opozycji. Bardzo cz�sto pocz�tkuj�cy 
astrologowie robi� ten bł�d, �e zwracaj� nadmiern� uwag� na aspekty i uwa�aj�, �e jak kto� 
ma same trygony, to mu si� b�dzie dobrze wiodło. To nie jest tak. Energia, zwłaszcza 
psychiczna, mo�e by� u�ywana konstruktywnie i destruktywnie. Jest to identyczna energia. 
Ró�ny jest tylko sposób, w jaki człowiek jej u�ywa. Ta sama scena zrobiona na deskach 
Teatru Wielkiego wywoła poklask tłumów, ale m�� nie ucieszy si�, je�eli zrobimy mu takie 
samo przedstawienie wieczorem w domu. Mo�e si� nawet pogniewa�. Dlatego te� wa�ne jest 
jak si� u�ywa tego horoskopu, jak człowiek traktuje własn� psychik� i własny organizm. Poza 
wszystkim mamy przecie� racjonalny umysł. 

Wyobra�my sobie tak� sytuacj�: człowiek ma Marsa w Baranie w trygonie Jowisza w 
Strzelcu. Jowisz w Strzelcu jest w pierwszym domu, Mars w 4. Obie planety w rogach 
horoskopu i to wła�nie jest nadmiar dobrej cechy. I człowiek ten niew�tpliwie zginie w czasie 
podró�y zagranicznej w wypadku samochodowym. Wydawałoby si�, �e jest to wyj�tkowo 
dobry układ ale kiedy przyst�pujemy do interpretacji, to widzimy, �e jego ojciec (4 dom - 



Mars w Baranie) jest człowiekiem szczególnie odwa�nym, wojskowym, czy in�ynierem, 
bardzo silnym m��czyzn�, a przez trygon Jowisza miał siln� koneksj� z synem, miał na niego 
dobry wpływ i wychował go na wzór i podobie�stwo swoje. Na naiwnego, szczerego 
m��czyzn�, otwartego dla �wiata i ludzi, wspaniałego faceta - tylko nazbyt naiwnego. Jowisz 
w Strzelcu interesuje sprawami zagranicznymi, sportem itd.. - razem to b�dzie dawało 
okropne ryzykanctwo, bo ten człowiek w ogóle nie rozumie, �e mo�e go co� złego spotka�. I 
je�eli teraz Saturn w tranzycie przejdzie przez trygon Marsa zobaczymy efekty. Ten trygon 
Jowisza mo�e da� tylko ładny pogrzeb. Wszystkie te problemy trzeba starannie rozwa�y�. 

Kiedy interpretujemy ju� jaki� konkretny horoskop zaczynamy zawsze od poło�enia 
władcy Ascendentu. Jest to pierwszy punkt, na który trzeba zwróci� uwag�. Dokonujemy tzw. 
szybkiej analizy i dopiero potem zabieramy si� do pełniejszej. Najpierw trzeba si� 
zorientowa� z kim mamy do czynienia, jaki jest poziom tego człowieka, czy b�dziemy mieli z 
nim kontakt, czy w ogóle nale�y podj�� si� tej analizy. S� ludzie, którym nie nale�y robi� 
horoskopu. Pierwsz� tak� sygnifikacj� jest Saturn w rogu horoskopu; a zwłaszcza w domu 7. 
Przy takim poło�eniu mo�na mie� silne podejrzenia, �e ów człowiek nie b�dzie wierzył temu, 
co mówi astrolog. Mo�e nawet w pierwszej chwili i uwierzy ale po miesi�cu narobi 
strasznych plotek. Takie poło�enie Saturna �wiadczy o braku ufno�ci do �wiata zewn�trznego. 
Człowiek nie jest szczery i otwarty i trzeba go długo przekonywa�. Jego kontakt ze �wiatem i 
lud�mi jest saturnowy, marudny. Ale poniewa� nie wnioskuje si� z jednej cechy, trzeba teraz 
popatrze� na Saturna w znaku. Je�eli b�dzie to Saturn w Wadze to człowiek staje si� 
rozs�dniejszy i towarzyski. Ale jak jest Saturn w Baranie, to wtedy staje si� w�ciekły i 
agresywny. Teraz popatrzmy gdzie jest Mars. Znajduje si� on powiedzmy w 8 domu. Czyli 
tchórz! Je�eli cokolwiek mu powiemy, to on zaraz wpadnie w panik� i b�dzie si� trz�sł, a 
jeszcze przyjdzie do nas jego matka i zrobi awantur�, dlaczego go straszymy. A je�eli Mars 
(dyspozytor Saturna) znajdzie si� w 5 domu, no to po rozmowie z astrologiem ten człowiek 
pójdzie na wódk� i te� co� nabredzi, zacznie rozrabia�. A je�eli Mars w 3 domu - to on nam 
zrobi awantur� i jeszcze napisze donos. Gdy� wówczas jest to m�ciwy człowiek. Je�eli 
natomiast Mars b�dzie w 1 domu, to jak mu powiemy prawd�, to on nas pobije. Dzieje si� tak 
dlatego, �e koneksja Mars-Saturn warunkuje stopie� wydalania agresji. Frustracja pobudza 
najprostszy mechanizm obronny - agresj�. A naszym zadaniem jest zrozumie�, jak si� ta 
agresja wyładowuje. Ka�dy kontakt mi�dzyludzki mo�e wywoła� agresj�, a zwłaszcza 
prawda powiedziana człowiekowi w oczy. I je�eli si� tego nie zrozumie, zawsze si� b�dzie 
miało kłopoty z lud�mi. 

Saturn niekoniecznie musi znajdywa� si� w rogu horoskopu, �eby wywoływa� agresj�. 
Wystarczy, ze jest władc� rogu horoskopu. Ka�dy róg horoskopu to jest główne wyładowanie 
w �wiat zewn�trzny. Domy schowane nie wywołuj� tak silnego wydzielania energii 
psychicznej. Jest to ju� bardziej wewn�trzne. Natomiast szczególnie silnie działaj� tzw. rogi 
czyli 1, 4, 7, 10 dom. Najaktywniej działa dom 7 i dlatego Saturn w 7 domu jest szczególnie 
gro�ny. 

Ale je�eli w 7 domu b�dzie Kozioro�ec, a Saturn ma jakie� koneksje z Marsem i domem 3 
lub Merkurym to te� nam mo�e ten człowiek narozrabia�. Najcz��ciej - przy słabszych 
układach - umówi si� i nie przyjdzie, zmieni zdanie, wycofa si�. Ale przy silnych - b�dzie si� 
m�cił, b�dzie szukał zwolenników, zwoływał zebrania, wiece. Bo to jest ju� wróg astrologii. 

Ludzie maj�cy bardzo zły układ Merkurego i Urana (kwadratur� lub opozycj�) niezwykle 
trudno pojmuj� astrologi�. Ich umysł nadaje si� raczej do astronomii ni� astrologii. Dlatego, 
�e Merkury to intelekt, a Uran to kanał z pod�wiadomo�ci� i nast�puje konflikt tych dwóch 
cech. To nie jest twórczy umysł, a do astrologii potrzebny jest twórczy. 

Przyst�puj�c do normalnej interpretacji zwracamy szczególn� uwag� na poło�enie władcy 
Ascendentu. Patrzymy na horoskop i widzimy, �e wschodzi znak Kozioro�ca. Mówimy: 
człowiek uparty, ambitny, chc�cy zrobi� karier�, wybi� si� ponad swoj� pierwotn� grup�. 



Saturn znajduje si� np. w znaku Panny. Wiemy jaki jest teren znaku Panny i wnioskujemy, �e 
jest to niew�tpliwie jaki� intelektualista, bo Panna podlega Merkuremu. Poniewa� jest to znak 
raczej analityczny ni� syntetyczny, wi�c b�dzie to jaki� technik, urz�dnik ale nie twórca. 
Załó�my, �e Saturn jest w koniunkcji z Ksi��ycem. Musimy popatrze� jak działa Ksi��yc w 
Pannie. Daje szczególnie dobr� wyobra�ni�, erudycj� itp. Je�eli Saturn nie ma �adnej 
koniunkcji musimy zwróci� uwag� na Merkurego. Dokonujemy tu pewnej wolty: jest 
Ascendent, jest władca Ascendentu w konkretnym znaku i bez koniunkcji. Teraz patrzymy na 
dyspozytora władcy Asc. w domu. Tam s� wyładowania. Powiedzmy, �e Saturnem w Pannie 
dysponuje Merkury w 4 domu. Czyli wszelkie skłonno�ci przynoszone przez Saturna rozwin� 
si� szczególnie pod koniec �ycia. St�d wniosek, �e �ycie b�dzie długie i du�a prominencja, bo 
dom 4 to koniec �ycia. Obecny tam Merkury działa bardzo dobrze na inteligencj�, nie 
powoduje sklerozy itd. A je�eli Merkury b�dzie w 10 domu, to ambicje b�d� jeszcze wi�ksze, 
ju� w �rednim wieku człowiek dojdzie do prominencji. W ten sposób mo�emy si� przekona� 
w jakim wieku ta tendencja jest szczególnie manifestowana i z tego co� wywnioskowa�. 
Równie� mo�emy wywnioskowa� na jakim terenie to b�dzie działało. Przy Merkurym w 4 
domu - b�dzie to praca samodzielna, w domu, człowiek nie chce by� urz�dnikiem. A w 10 
domu - -b�dzie si� pchał do polityki, do ministerstwa. I w ten sposób orientujemy si� z kim 
mamy do czynienia. W naszym umy�le powstaje pewna kategoria człowieka. 

Patrzymy dalej: najbli�szy, najsilniejszy aspekt do tego Saturna. Dajmy na to, �e Saturn 
ma kwadratur� Marsa. Powoduje to pewn� nadaktywno��, okrucie�stwo działania. Mars jest 
w Bli�ni�tach - wi�c człowiek ma dar przekonywania innych, co� pisze, co� gada, jest 
elokwentny, macha łapami i w zwi�zku z tym przebywa na zebraniach, namawia, intryguje. 
Wytwarza si� pewien obraz, do�� ujemny i denerwuj�cy. Przede wszystkim dla tego 
człowieka i dla jego otoczenia, w którym b�dzie to wytwarzało silne konflikty i ci�gle b�dzie 
tam dochodziło do r�koczynów. 

Je�eli Mars b�dzie w Rybach. w opozycji do Saturna, wówczas b�dzie to pijak i sam sobie 
wywoła ci��k� chorob� �oł�dka, bo Saturn w Pannie wywołuje kamic� najcz��ciej (w sensie 
chorobowym). Gdyby Mars był w Byku (zniszczony), wtedy człowiek jest ciułaczem, szuka 
forsy, rzemie�lnik, np. bardzo pracowity szewc, albo zajmuj�cy si� wyrobami futrzarskimi, bo 
Saturn w Pannie ma wiele analogii ze zwierz�tami futerkowymi, a Byk to szyja i człowiek 
robi etole na szyje. Mo�na to wydedukowa� bardzo szczegółowo ale wówczas trzeba jeszcze 
zwróci� uwag� na poło�enie Wenus itd. 

Powracaj�c do interpretacji, patrzymy na poło�enie Marsa a potem, po kolei na wszystkie 
inne aspekty. Sił� aspektu mierzymy głównie przez odległo�� k�tow�. Silniejsze s� aspekty 
aplikacyjne, a słabsze separacyjne. Odległo�� w stopniach b�dzie nam mówiła o sile aspektu. 
Pocz�tkowo, przy szybkiej analizie horoskopu nale�y zrezygnowa� z małych aspektów. 
Posługiwa� si� tylko koniunkcj�, sekstylem, kwadratur�, trygonem i opozycj�. Małe aspekty 
s� tylko "kropk� nad i" i dodaj� szczegółów. Główne natomiast powinny opowiedzie� nam 
cał� histori�. 

Post�powanie takie prowadzimy tak długo, a� wyczerpiemy cały układ. Mog� pojawi� si� 
przy tym ró�ne problemy, gdy� u niektórych ludzi, zaczynaj�c od władcy Asc. mo�na doj�� 
do wszystkich planet, a b�d� tacy, u których nam si� to sko�czy po trzech planetach. I 
b�dziemy w kropce, co dalej, gdy� jest grupa planet nie zwi�zana z inn� grup�. S� to ludzie 
rozbici wewn�trznie i maj� bardzo wielkie zagro�enie choroby psychicznej. Z nimi te� jest si� 
trudno dogada�, bo zale�y to od tego, na jaki dzie� trafimy. Oni raz my�l� jedn� grup� planet, 
a innym razem - drug�. I dzi� mo�e to by� wielki idealista, a jutro oka�e si� wielk� �wini� 
finansow�. To s� jakby dwa horyzonty nało�one na siebie - dwie osobowo�ci. Czasami nawet 
bardzo słaby aspekt mo�e je zintegrowa� i powi�za�. 

Dajmy na to, �e kto� ma Merkurego w Baranie, w ogóle bez �adnych aspektów, nawet 
małych. To nie znaczy, �e jest głupi. To jest �ywa, ostra inteligencja, albowiem dysponuje 



tym Mars. A Mars ma ró�ne powi�zania z innymi planetami. Ale bywa tak, �e wyra�nie 
wytwarzaj� si� dwie grupy planet. Bo gdyby Merkury był w Bli�ni�tach bez �adnych 
aspektów, to dopiero byłby oderwany od wszystkiego. Ju� by si� nie przebił, chocia� 
inteligencja byłaby jeszcze wy�sza. Po prostu ludzie by go nie zaakceptowali. W �aden 
sposób nie przyjm� tego, co on gada. Kra�cowy wypadek wyst�puje wtedy, gdy np.. Merkury 
jest w Bli�ni�tach bez aspektów i nie ma tam �adnej innej planety - niczym nie dysponuje. I 
s� przecie� tacy wybitni autorzy, wynalazcy, o których wszyscy zapomnieli. Gdy zaistnieje 
taka sytuacja nale�y przeprowadzi� takie samo post�powanie poczynaj�c od władcy domu 10. 

Nieco inaczej to wygl�da gdy jest jaka� planeta wschodz�ca np. Jowisz jest władc� 
Ascendentu, ale jest tam jeszcze Saturn. Wtedy trzeba zacz�� od Saturna po raz drugi i potem 
próbowa� to zsyntetyzowa�. Bo z cech Jowisza mo�e wyj�� du�y idealizm, a z cech Saturna 
du�y praktycyzm. Nie mo�na wtedy człowiekowi powiedzie�: tu pan jest idealista, a tu pan 
jest praktyk. On tego nie zrozumie, a zreszt� tak nie jest. On jest idealista praktyczny, czyli u 
cioci na imieninach jest idealist�, a w innych dziedzinach jest praktykiem. 

Andrzej Wesołowski - Astrologia - wykład 2 (Luty 1983r.) 

ZDROWIE 

W astrologii urodzeniowej temat "zdrowie" jest bardzo rozległy i nie sposób omówi� go w 
ci�gu jednego spotkania. Nieco pro�ciej przedstawia si� to w astrologii horarnej.  

Horoskop decumbitur - jest to horoskop postawiony na moment rozpocz�cia si� choroby. 
Znajdzie si� w nim, na pewno, zły, aplikacyjny aspekt Ksi��yca do Sło�ca, Saturna lub 
Merkurego. Poło�enie Ksi��yca w znaku informuje o chorobie. Choroby zaczynaj�ce si� w 
zimie trwaj� zwykle o tydzie� dłu�ej ni� letnie.  

Znaki Zodiaku symbolizuj� poszczególne cz��ci i narz�dy ciała. I tak:  
* Baran - głowa, szczególnie przednia cz��� - twarz;  
* Byk - szyja, gardło, kark;  
* Bli�ni�ta - r�ce, obojczyki, tchawica;  
* Rak - płuca oraz cały układ trawienny, w sensie asymilowania pokarmu;  
* Lew - serce, plecy, układ krwiono�ny;  
* Panna - kiszki, w�troba;  
* Waga - nerki, biodra;  
* Skorpion - cz��ci rodne, odbyt;  
* Strzelec - po�ladki, uda, cała muskulatura;  
* Kozioro�ec - szkielet, głównie nogi;  
* Wodnik - kostki i cały system nerwowy;  
* Ryby - stopy i system limfatyczny;  
Poza tym: to, co jest u góry horoskopu - to przód, u dołu - tył. Lewa strona horoskopu 

odpowiada lewej stronie ciała,  prawa - prawej. W horoskopach m�skich znaki m�skie 
symbolizuj� lew� stron�, w horoskopach kobiet - praw�.  

Zgodnie z obserwacjami p. Waltera opisy zodiakalne maj� zwi�zek z obserwacjami 
psychologicznymi: Ryby symbolizuj� ostateczny zwi�zek z Ziemi�. Baran symbolizuje atak 
na t� materi� i mo�e da� wi�kszego idealist�.  

Domy opisuj� cz��ci ciała analogicznie jak znaki. Dom 6 i 12 maj� najwi�cej wspólnego 
ze stanem zdrowia. Ascendent jest raczej zwi�zany z odporno�ci�.  

Przyst�puj�c do badania horoskopu pod k�tem oceny spraw zwi�zanych ze zdrowiem 
nale�y sprawdzi�, czy malefiki nie znajduj� si� w domach 1, 6, 8 lub 12. Nawet kwadratura z 



domu 6 do MC mo�e spowodowa� chorob�. MC ma wiele wspólnego z nasz� ekspansj� na 
�wiat. Ascendent symbolizuje cechy wrodzone,  MC - nabywane.  

W astrologii urodzeniowej hylegiem, czyli planet� maj�c� najwi�cej wspólnego ze 
zdrowiem i odporno�ci� jest władca domu 8, gdy� dom 8 wyznacza nam pewien kres: fakt 
urodzenia musi prowadzi� do �mierci. (Podana w podr�czniku Pr�gla zasada wyznaczania 
hylega dotyczy astrologii horarnej.) Planet� broni�c� zdrowia jest dyspozytor hylega. Hyleg w 
swoim własnym znaku - bez dyspozytora - jest bardzo silny.  

W astrologii horarnej nie mo�na diagnozowa� ostatecznie - dotyczy ona bowiem tylko 
spraw fizycznych. Pokazuje zdarzenia a nie ich skutki. Horoskopy wydarzeniowe nie 
pokazuj� �mierci. Urodzeniowe - tak. Skłonno�� danego człowieka do wypadków pokazuje 
Ascendent, jego władca oraz znajduj�ce si� na Asc. planety. 	mier� naturaln� wskazuje 
władca 8 domu. 
eby móc wyci�gn�� pewne wnioski potrzebne s� trzy sygnifikacje 
wydarzenia, np. dwie dyrekcje, silny tranzyt Saturna do hylega a Sło�ce i Mars te� musz� si� 
do tego doło�y�.  

Wszystkie planety mog� działa� chorobotwórczo, ale ka�da planeta działa inaczej. 
Chorobotwórczo działaj� wszystkie planety maj�ce złe aspekty do Asc., MC, hylega, 
szczytów domów 6, 8, 12 w Pannie i Rybach. Ka�da dyrekcja i tranzyt mo�e wywoła� zmiany 
chorobowe, a ka�dy dobry aspekt do Jowisza - chroni.  

W astrologii horarnej du�e znaczenie maj� planety poło�one w domu 6, gdy� dom 6 to 
choroby a 12 to raczej wi�zienia, szpitale, ukryci wrogowie - odwrotnie w astrologii 
urodzeniowej. Dom 6 ma zwi�zek raczej z prac�, trybem �ycia itd., a choroby to dom 12.  

Wenus w opozycji Jowisza nie jest chorobotwórcza.  
W astrologii horarnej przewidujemy kryzysy w chorobie przy pomocy aspektów 

Ksi��yca:  najbli�szy zły aspekt - kryzys.  
Choroby typowe dla Marsa s� szybkie z wysokimi gor�czkami. Saturn natomiast powoduje 

choroby przewlekłe i bolesne. Neptun najcz��ciej zatrucia lekami.  
Przykład: Ksi��yc w Baranie bez złych aspektów. Merkury - władca 6 domu w Wodniku 

w domu 12 w kwadraturze do Saturna (w MC) - choroba wywołana przez Merkurego - 
zaburzenia umysłowe na tle chorobliwej ambicji. Troch� maniakalne (Saturn w MC).  

Pytanie: Czy malefiki wschodz�ce na Asc. zawsze działaj� złoczynnie i jak wygl�da 
sprawa złoczynno�ci planet i aspektów?  

Ka�da energia psychiczna mo�e działa� konstruktywnie lub destrukcyjnie. Planeta 
złoczynna, nawet gdy wschodzi, te� nie w ka�dym wypadku działa identycznie, a kwadratura 
czy opozycja mo�e by� bardzo energetyczna. Np. ludzie saturnowi maj� tendencj� do 
marudzenia, załama� psychicznych,  ale równie� do konsekwentnego działania, do wspinania 
si� krok po kroku. A np. Jowisz, planeta dobroczynna, je�eli nie b�dzie miał �adnego aspektu, 
to człowiek ma w �yciu wiele szans ale nie potrafi ich wykorzysta� (ta reguła dotyczy 
wszystkich planet). Uwidacznia si� tylko brak rozs�dku, praktycyzmu. Z innymi planetami 
wygl�da to mniej wi�cej tak:  

* Sło�ce - wola, upór bez zastosowania;  
* Ksi��yc - niewykorzystana popularno��, człowiek jest niefunkcjonalny;  
* Merkury - wspaniały intelekt bez zastosowania (najwy�ej do rozwi�zywania 

krzy�ówek);  
* Wenus - powodzenie �yciowe, o które si� nie dba;  
* Mars - działanie bez sensu;  
* Jowisz - brak zdrowego rozs�dku;  
Co� takiego dzieje si� równie� wtedy, gdy na szczycie 7 domu znajduje si� jaka� planeta. 

Wytwarza si� brak, puste pole. Gdy jest to np. Uranus, to pocz�tek �ycia jest spokojny, a 



potem człowiekowi trudno si� pozbiera�. Pluton mo�e da� nagł� �mier�, a Merkury bardzo 
powolny, pó�ny rozwój.  

Je�eli planeta ma tylko jeden aspekt, to jest to tylko jeden kanalik do wyładowania energii. 
Aspekty Ksi��yca wskazuj� zainteresowania i dziedziny działa�. Złe aspekty - popieprz� w 
tych kierunkach, dobre - pozwol� uzewn�trzni� si� energii.  

Poczucie misji jest zwi�zane ze Skorpionem. Najsilniej wyst�puje gdy w Skorpionie jest 
Jowisz w rogu horoskopu - jest to wtedy misja religijna, ofiara na rzecz ludzko�ci.  

Astrologia elekcyjna zajmuje si� wynajdowaniem specyficznych poło�e� planet w 
przeszło�ci i przewidywaniem zdarze� dla du�ych grup ludzko�ci.  

Aby człowiek poznał ide� swojego wcielenia musz� współgra� intelekt i wiara - Merkury i 
Jowisz.  

Wej�cie Plutona w Skorpiona zapowiada er� rodzenia si� nowego człowieka. Wa�niejsze 
od Plutona s� ruchy Saturna i Uranusa, a zwłaszcza ich wzajemne aspekty. S� to bowiem 
planety społeczne i one wywołuj� wszelkie zmiany. Mo�na to zobaczy� na przykładzie 
ostatnich wydarze�:  

* Lato 1980 - Jowisz w koniunkcji Saturna w Wadze - powstała Solidarno��;  
* Jowisz - władza   
* Saturn - robotnicy   
* Waga - traktaty, układy  
Potem Jowisz stan�ł na niebie i zacz�ł si� cofa� - zacz�ł sprzeciwia� si� Saturnowi - 

docisn�ł koniunkcj� i zalegalizowano Solidarno��.  
Nast�pnie Saturn stan�ł na niebie i zacz�ł dociska�. Znów koniunkcja - Solidarno�� 

docisn�ła i przewa�yła swoje sprawy.  
Pluto to policja, słu�by specjalne, mafie.  
Saturn w Skorpionie był w roku 1953 - �mier� Stalina i odwil�; 1952 - 56 - zamordyzm, 

wojna korea�ska, wynalazek bomby wodorowej.  
Rok 1953 był najci��szy ekonomicznie w Polsce - Saturn wschodził w Skorpionie. Neptun 

był w Wadze - chaos, Uranus w Raku - lud si� burzył, zanikanie kolonializmu. W 1953r. 
Wyszy�ski został kardynałem i był nim 30 lat a� do �mierci. Glemp te� b�dzie 30 lat.  

Jowisz w Strzelcu był w 70r. - Gierek został I sekretarzem PZPR.  
Jowisz wpływa na mod�. Jowisz w Skorpionie - powrót mini, Jowisz w Strzelcu - moda 

safari, sportowa. Saturn ma wi�cej wspólnego ze zmianami administracyjnymi. Jowisz s� to 
zmiany filozofii społecznej. Neptun w Strzelcu - powrót do wiary i naturalnego post�powania. 
W Kozioro�cu - karierowiczostwo  

Odwrót od racjonalizmu, zainteresowania okultystyczne maj� zwi�zek ze Skorpionem i 
Strzelcem (Strzelec - Kosmos, religia). Ta moda socjalna zrodziła si� w roku 1970. Taka 
moda narasta zwykle w momentach kryzysu lub tu� przed nimi.  

Uran wpływa na opini� społeczn� na zasadzie sprzeczno�ci: jest gwałtown� opozycj� 
przeciwko dotychczasowym stosunkom. Działa podst�pnie, znienacka, ekscentrycznie, W 
1976 Uran wszedł do Skorpiona i wywołał tzw. rewolucj� seksualn�. A w 1890 roku - ruch 
sufra�ystek. A w 1804 - epoka empire'u, Napoleon dostał władz� i z puryta�skiej Francji 
zrobił si� burdel. Uran w Skorpionie odbija si� bardzo na obyczajno�ci..  

W 1969 roku Uran wszedł w Wag� - zacz�ło si� rewolucjonizowanie ró�nych zwi�zków 
mi�dzyludzkich (Włochy, Francja). W Polsce wszedł nowy Kodeks Karny. W 1883 - I 
Mi�dzynarodówka. W 1797 - Insurekcja Ko�ciuszkowska. We Francji - proces Robespierre'a, 
Wandea.  



W 1962 Uran wszedł w Pann�. W USA powstał ruch Marcuse'istowski. O�ywienie 
zainteresowa� ruchem na rzecz �rodowiska naturalnego. W 1876r - Wary�ski  zaczyna 
działa�. Powstaj� niektóre partie komunistyczne na �wiecie.  

Gdy Uran wchodził w Lwa wybuchła Rewolucja Francuska, Powstanie Styczniowe i 
urodził si� Lenin, (Uran w Lwie - władza rewolucyjna).  

Człowiek, który ma zły aspekt Urana w tranzycie, buntuje si� przeciwko temu, co ten Uran 
aspektuje.  

Neptun - w �wiecie naszej psychiki symbolizuje sposób, w jaki pod�wiadomo�� korzysta 
ze �wiadomo�ci. Osoby maj�ce pora�onego Neptuna w horoskopie urodzeniowym s� 
gapowate. W sferze �ycia duchowego Neptun symbolizuje zjawisko entropii. Ma te� wiele 
wspólnego z ideologiami i intoksykacj� ideologiczn�, z socjalizmem naukowym. Neptun ma 
te� wiele wspólnego z wierzeniami religijnymi, zwłaszcza �le poj�tymi, fałszywymi. 
Niedługo wejdzie w Kozioro�ca i bardzo osłabnie, bo b�dzie mu przysuwał Saturn, czyli 
konkret.  

Pluto działa na wielu ró�nych pi�trach a zwłaszcza na pod�wiadomo�� społeczn�. W 
horoskopach psychopatów Pluto jest bardzo cz�sto w MC lub Asc. Ma on równie� zwi�zek z 
"nawiedzeniem". Gdy jest w domu 8 - obsesja finansowa, gdy w 12 - seksualna. Działaj�c na 
całe społecze�stwo, wywołuje podobne objawy.  

W ci�gu ostatnich kilkunastu lat zrywano wiele traktatów mi�dzynarodowych, odbyła si� 
rewolucja kulturalna w Chinach (Pluto w Wadze u�mierca dotychczasow� kultur�, Mao miał 
Plutona w Asc.). Pluto w Raku u�mierca normalne stosunki rodzinne. Pluto w Lwie - dzieci, 
seks - u�miercanie własnych dzieci. Pluto w Pannie - sprawy zdrowia - zagro�enie, �e mo�e 
u�mierci� nas to, co pracuje na tej planecie (zatrute �rodowisko naturalne, bomby atomowe i 
wodorowe).  

Pluto nie u�mierca ostatecznie, tylko na pewien czas. Pluto w Wadze rozbija instytucj� 
mał�e�stwa, powoduje pewne reformy prawne (np. znoszenie kary �mierci w wielu krajach).  

Pluto w Skorpionie (działa bardzo silnie, gdy� jest podstawowym władc� tego znaku) - na 
całym �wiecie zapanuje policja, zaczn� rz�dzi� mafie. Ale nie b�dzie poparcia mas, tylko 
poparcie najbogatszych ludzi �wiata.  

Przy ko�cu tego roku zostanie zrobiony jaki� bardzo �miertelny wynalazek (Pluto, maj�cy 
wiele wspólnego z artyleri� - w Skorpionie).  

Pluto symbolizuje uzale�nienie si� od najbardziej ciemnych stron naszej natury 
(niewolnictwo wobec najni�szych instynktów) - karta Szale�ca w Tarocie. Wytwarza 
najwi�ksze ze wszystkich złudze� - skłonno��, która jest złudzeniem. I Ching jest Plutonem, 
bo si�ga do nie�wiadomo�ci. Natomiast Uran pełni funkcj� "windy" od nie�wiadomo�ci, przez 
pod�wiadomo��, do �wiadomo�ci. Dlatego dla ludzi uwikłanych w Maj� I Ching jest 
zamkni�ty. Ludzie instynktownie wierz� tylko w to, w co chc� wierzy� (to jest Pluton - 
nie�wiadomo��).  

Je�eli b�dziemy czynili dobro - pomo�e nam Jowisz  
Je�eli b�dziemy pracowici - to i Saturn b�dzie beneficzny  
Je�eli b�dziemy pomysłowi - to i Uranus pomo�e  
Je�eli b�dziemy u�ywa� Neptuna do inspiracji duchowej - to nie zarazi nas fałszywymi 

ideami  
Je�eli b�dziemy zdrowo, umiarkowanie czynni - to nie grozi nam gwałtowno�� i brawura 

Marsa.  
Jeszcze Sumerowie uwa�ali Wenus za malefika, a w Indiach nadal jest tak traktowana, 

gdy� zwi�ksza Maj� - złudzenia. U�ywanie idei niebia�skiej w sensie muzyki, malarstwa - to 
jest wła�ciwe u�ywanie Wenus. Praktycznie Wenus rozleniwia - ma ona du�y zwi�zek z 
Plutonem - znajduj� si� na tej samej osi Byk - Skorpion. Podobnie Ksi��yc z Saturnem.  



Merkury to uzale�nienie od własnych procesów logicznych, od my�lenia poj�ciowego. 
Całe obecne zamieszanie w komunikacji mi�dzyludzkiej to Merkury. Procesy �wiadomo�ci 
mog� bardzo utrudnia� zrozumienie siebie, a tym bardziej innych. 	wiadomo�� jest 
ograniczona. Nie bierze pod uwag� wszystkich czynników, wi�c s�dzenie �wiadome zawsze 
jest bł�dne. W przyrodzie natomiast zawsze nast�puje polaryzacja (jak jest prawo, to jest i 
anty-prawo).  

Sło�ce symbolizuje wol�. Jest pra�ródłem nieodpartych chciejstw, a znak w którym si� 
znajduje, to pobudki. To te� jest Maja, bo to chcenie jest irracjonalne, a racjonalizacja 
przychodzi pó�niej. Sło�ce symbolizuje nasz sposób widzenia �wiata. Jest to cecha 
dziedziczna. Sło�ce w Lwie �wiadczy o arystokratycznym pochodzeniu, o tym, �e w�ród 
przodków był m��czyzna o bardzo silnym charakterze. Najsilniej dziedziczy pierworodny 
potomek. Potem geny s� coraz słabsze. Cechy genotypu w ogóle nie ulegaj� zmianie. Mog� 
ulec stłumieniu przez �rodowisko ale odezw� si� przy napi�ciach emocjonalnych.  

Ksi��yc to fizjologiczna funkcja mózgu i sposób odbierania �wiata - mentalno�� 
(konglomerat ró�nych wpływów zapami�tanych na poziomie nie�wiadomo�ci i 
pod�wiadomo�ci). W okresie �wiadomego uczenia si� zaczyna panowa� nad tym Merkury, ale 
Ksi��yc odbija si� jak czkawka. Ksi��yc symbolizuje trawienie, asymilacj� - cały aparat 
zmysłowy, który my bł�dnie identyfikujemy z rzeczywisto�ci�. Najwa�niejsze s� aspekty 
aplikacyjne Ksi��yca. Separacyjne dotycz� spraw, które b�d� słabn�� w miar� �ycia.  

Skorpion to zainteresowanie �yciem pozagrobowym, a nie okultyzmem. Okultyzm, to 
Ryby i Rak. Znak Skorpiona w Tarocie to Cesarz - facet, który wzi�ł wszystkich za mord� i 
trzyma. Diabeł w Tarocie to Saturn - diabeł pozorny. W tej karcie jest strach, ale nie ma 
diabła.  
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Astrologia i Tarot 

Rozwój duchowy w �wietle horoskopu 
Z horoskopu nie mo�na odczyta� poziomu rozwoju człowieka, gdy� horoskop dotyczy 

ni�szego pi�tra psyche. Jednak pewne tendencje do rozwoju duchowego da si� odczyta�. S� 
ludzie, u których nie wyst�puj� �adne tendencje w tym kierunku, a ni�sze pi�tro ich psyche 
wr�cz uniemo�liwia im rozwój. Jedynie bardzo silny czynnik zewn�trzny mógłby 
zainspirowa� ich w tym kierunku. Natomiast u innych ludzi, ju� na ni�szym pi�trze psychiki, 
zakodowana jest wewn�trzna skłonno�� i zainteresowanie wy�szym rozwojem. 

Analizuj�c horoskop pod tym k�tem, trzeba zwróci� uwag� na poło�enie Sło�ca i Saturna i 
ich wzajemne aspekty. Sło�ce reprezentuje wszystkie nasze chciejstwa, to ku czemu 
ukierunkowane jest ego. Interpretuj�c poło�enie Sło�ca w znaku, domu i aspektach, wyra�nie 
zobaczymy, ku czemu zwrócone jest ego. Czy d��y do czego� wy�szego, czy wył�cznie do 
zadowolenia własnych zmysłów. Np. Sło�ce powi�zane z Władc� domu 9, lub samo w domu 
9, daje silny idealizm. Natomiast Saturn, to nasza odporno�� na bod�ce z zewn�trz, 
gromadzone do�wiadczenie i erudycja. A przede wszystkim ogromna wytrzymało�� 
potrzebna na ka�dej drodze rozwoju duchowego i odporno�� na pokusy. Tote� poło�enie 
Saturna i wydobyte z niego skłonno�ci, informuj� nas o drugiej stronie całego problemu. I na 
podstawie wyci�gni�tych wniosków orientujemy si�, czy człowiek ma skłonno�� do rozwoju 
duchowego, czy nie. 
Astrologia - Tarot 



Powi�zanie astrologii z Tarotem jest raczej powi�zanie astrologii z numerologi�, gdy� 
Tarot oparty jest na prostej numerologii. A symbole mog� by� bardzo ró�ne. Istnieje przecie� 
kilkaset rodzajów kart Tarotu. Prawda o Tarocie tkwi w pi�mie hebrajskim, a nie w 
hieroglifach, wyrysowanych na poszczególnych kartach. Samo pismo jest kart� Tarotu i 
najsilniej - radiestezyjnie - działa Tarot zło�ony z liter alfabetu hebrajskiego, ładnie 
wykaligrafowanych na 22 kartkach białego papieru. Dzieje si� tak dlatego, �e alfabet 
hebrajski zbudowany jest wg pewnego systemu gwiezdnego. Jest zrobiony z 22 
gwiazdozbiorów. Ka�da litera - to układ gwiazdozbioru. I dlatego ma warto�� astrologiczn�. 

Kart Tarotu jest 22. Wszystkie systemy doł�czaj�ce Małe Arkana s� nieporozumieniem. 
Małe Arkana s� raczej kartami do gry, do zabawy towarzyskiej, albowiem jest to mno�enie 
bytów ponad wszelk� potrzeb�. Wystarczy zaj�� si� 22 Arkanami, gdy� proste wyliczenie 
wskazuje. 
e mamy 10 planet i 12 znaków Zodiaku Dopóki nie znano Urana, Neptuna i 
Plutona, usiłowano w dawnych czasach - w 	redniowieczu u Odrodzeniu pogodzi� wiedz� 
astrologiczn� z ilo�ci� kart. Było 12 znaków, 7 planet, a trzy karty traktowano pomocniczo. 
Niektórzy wkładali tam Pana Boga, inni Anioła lub Diabła, w zale�no�ci od obowi�zuj�cej w 
danej epoce filozofii społecznej. Filozofia socjalna ma zreszt� przemo�ne znaczenie dla 
ka�dego systemu astrologicznego, magicznego itd. 

Je�eli rozumie si� cho� troch� znaczenie planet i znaków Zodiaku, to symbolika Tarotu 
staje si� oczywista. Je�eli wypiszemy sobie wszystkie 22 Arkana to ich powi�zanie z 
planetami i znakami jest nast�puj�ce: 
Kolejne Arkana Nazwa Arkany Odp. astrologiczny Komentarz 
1 Arkana Mag Merkury   
2 Arkana Arcykapłanka Panna trzy znaki 
3. Arkana Cesarzowa Waga dwie planety jako benefiki 
4 Arkana Cesarz Skorpion   
5 Arkana Papie� Jowisz   
6 Arkana Kochankowie Wenus   
7 Arkana Rydwan Strzelec znowu trzy znaki 
8 Arkana Sprawiedliwo�� Kozioro�ec   
9 Arkana Eremita Wodnik   
10 Arkana Koło Fortuny Uran znów dwie planety 
11 Arkana Moc Neptun   
12 Arkana Po�wi�cenie Ryby i znów trzy znaki 
13 Arkana 	mier� Baran   
14 Arkana Wstrzemi��liwo�� Byk   
15 Arkana Szatan Saturn dwie planety jako malefiki 
16 Arkana Wie�a Mars   
17 Arkana Gwiazdy Bli�ni�ta i znowu trzy znaki 
18 Arkana Ksi��yc Rak   
19 Arkana Sło�ce Lew   
20 Arkana S�d Ostateczny Ksi��yc   
21 Arkana 	wiat Sło�ce   
22 Arkana Głupiec Pluto głupiec 

Ten staro�ytny system znaki-karty jest zgodny z oficjalna teori� Towarzystwa Golden 
Down z Londynu i jest najstarszym systemem okultystycznym w Europie, wywodz�cym si� z 
czasów rzymskich i breta�skich (Król Artur). Nie jest to zgodne z Ksi�g� Kabały, ale ma 
gł�bokie uzasadnienie. 



ALEF, czyli pierwsza litera alfabetu hebrajskiego jest skonstruowana podobnie jak symbol 
Merkurego. Na pierwszej karcie Tarotu znajduje si� dowolnie ubrany człowiek, maj�cy przed 
sob� stolik z 4 elementami przyrody. Le�� tam monety (oczywi�cie takie do dewinacji - do 
rzucania I Ching'a) - symbol Powietrza, miecze - symbol Ognia, puchar - symbol Wody i 
pałka - symbol Ziemi. Cz�sto ta pałka znajduje si� w r�ku i symbolizuje lask� magiczn� 
Maga, który �ci�ga z nieba jakie� wpływy i przekazuje je na ziemi�. Dlatego pod stolikiem 
cz�sto wyrasta kwiat. Rozstawienie r�k Maga spowodowało powstanie litery ALEF i naszego 
A. 

Merkury - to po prostu my�l. Jest to pi�tro czystego intelektu - w astrologii racjonalnej. W 
irracjonalnej - to wszystkie procesy my�lenia, handlu, mitologiczne opisy boga Merkurego. A 
tu chodzi głównie o to, �e tak samo jak liczba 1 jest jedno�ci�, ale jeszcze nie jest liczb�, bo 
dopiero od dwóch, a wła�ciwie od trzech zaczyna si� liczba, a jedno�� jest czym� 
abstrakcyjnym. Symbolizuje jedno�� przyrody, czyli jest ponad całym ci�giem liczb. Zarówno 
jeden jak i dwa, s� poza. Wi�c pierwsza Arkana - Merkury oznacza: my�l, a druga - Panna: 
pracuj. My�l i praca - one s� poza wszelk� zmian�. Poza wszelk� rzeczywisto�ci�. S� to 
funkcje człowieka. Heksagram 1 i 2. 

Panna w astrologii ezoterycznej oznacza prac�, ale nie fizyczna. Chodzi raczej o wiedz� i 
erudycje, któr� praca przynosi. Dlatego działania człowieka (pracowito�� i pilno��) daj� mu w 
rezultacie wiedz�. Na drugiej Arkanie wida� Najwy�sz� Kapłank� z zasłoni�t� twarz� Jest to 
Izyda Zasłoniona, trzymaj�ca na kolanach Ksi�g� (np. I Ching), z której daje odpowiedzi. Jest 
to symbol erudycji - przez prace dochodzi si� do du�ej wiedzy. 

Trzecia Arkana - Waga.- Tutaj dopiero zaczyna si� ci�g liczb. Wiadomo, �e 1+2=3. Trzy 
daje towarzystwo. Waga jest symbolem �wiata, do którego mówimy "ty" Najpierw jest ego - 
my�l, potem działanie, a dopiero potem mo�emy zwróci� si� do �wiata zewn�trznego. 
Zaczynamy go dostrzega� i człowiek ma towarzystwo: partnera, wroga itd. �wiata 
zewn�trznego - czyli wszystkie cechy Wagi. Waga jest symbolizowana prze Cesarzow� - z 
reguły jest to Izyda Odsłoniona - maj�ca 12 gwiazd wokół głowy, a w r�ku tarcz�, zreszt� 
do�� skorpionow�, bo któ� j� chroni jak nie Cesarz? Ona jest tylko pozorem władzy. W 
rzeczywisto�ci jest to partnerstwo, mał�e�stwo. W procesie dewinacji najcz��ciej oznacza 
kobiet� potrzebuj�c� opieki m��czyzny. Oznacza ona równie� płodno�� w sensie pomno�enia 
tego, co było dotychczas. 

Omówimy teraz jeden z trzech zasadniczych podziałów Tarotu, czyli podział na trójki. I 
tak: 

Pierwsza grupa: Mag, Arcykapłanka, Cesarzowa.. My�l - pracuj -kooperuj. Merkury, 
Panna, Waga. To oczywi�cie dotyczy człowieka. To jest �wiat człowieczy.  

Druga grupa:" Cesarz, Papie� Kochankowie. Te trzy karty, to kolejno: Skorpion, Jowisz i 
Wenus. Informuj� nas one o �wiecie uczu�, gdzie Skorpion to poczucie władzy, Jowisz - 
współczucie, pomoc i uczucia religijne, Wenus - miło��, erotyzm i seks. S� to trzy 
najpot��niejsze instynkty kieruj�ce człowiekiem. Czyli od ciała fizycznego przeszli�my do 
astralu. 

Trzecia grupa: Rydwan, Sprawiedliwo�� i Pustelnik, czyli Strzelec, Kozioro�ec i Wodnik. 
Jest to sfera ciała subtelnego, duchowego. Je�eli rozumie si� znaczenie tych znaków jako 
domów horoskopu 9, 10 i 11, to ta sfera staje si� jasna. Jest to wy�szy rozwój duchowy, 
ekspansja w �wiat materialny, umo�liwiona przez ten rozwój i nawi�zanie kontaktów, 
realizacja planów itd. (dom 11), przyjaciele. Rydwan dodatkowo oznacza podró�e 
zagraniczne, gdy� jest to triumf. W tej chwili symbol ten jest zbyt odległy, ale w cesarstwie 
Rzymskim, czy u Egipcjan - TRIUMF przyznawano tylko temu wodzowi, który dokonał 
ekspansji na terytorium obce. Nie mo�na było triumfowa�, je�eli si� nie podbiło obcego kraju. 
Tak samo obcym terytorium jest dla nas to, czego uczymy si� na wy�szym pi�trze 



�wiatopogl�du. St�d Strzelec ma zwi�zek z podró�ami do obcego kraju. Przy rozwoju 
duchowym - to wła�nie jest dla nas obce terytorium. Jest to przyswajanie sobie zupełnie 
nowych tre�ci. W trzecim domu horoskopu jest zdobywanie tzw. wiedzy ogólnej. Jest to 
przyswajanie sobie zupełnie nowych tre�ci. W trzecim domu horoskopu jest zdobywanie tzw. 
wiedzy ogólnej (szkoła, przeczytane ksi��ki) itp. W domu 9 jest ju� wy�szy samorozwój, 
j�zyki obce itd. Dlatego Rydwan symbolizuje podró�e do obcych krajów, mo�e 
symbolizowa� triumf z osi�gni�cia czego�, lub ekspansj� czysto fizyczn�. Zale�y od 
kontekstu. Za� przede wszystkim oznacza mo�liwo�� dokonania ekspansji. I triumfowanie w 
niej.  

Natomiast Arkana 8 - sprawiedliwo�� - oznacza ju� osi�gni�cie i opanowanie sytuacji. Na 
wielu kartach Tarotu, Sprawiedliwo�� trzyma w oznacza ju� osi�gni�cie i opanowanie 
sytuacji. Na wielu kartach Tarotu, Sprawiedliwo�� trzyma w r�ce miecz, ale trzyma go na 
zasadzie na zasadzie: ""O, widzisz, co ja mam?" Nie wali tym mieczem. Jest gro�na tylko 
wtedy, gdy straszy. Jak ju� wykona wyrok, przestaje by� gro�na - mo�e nawet roz�miesza�. 
Psychologicznie Kozioro�ec oznacza systematyczno�� itd., ale dla �wiata wydarzeniowego 
oznacza przede wszystkim wy�sze prominenckie stanowiska. Najwy�sz� mo�liw� karier� 
zrobion� przez człowieka, bo to dom 10. 

Dom 11, czyli Wodnik odpowiada Pustelnikowi. To, co naprawd� robi Pustelnik na tej 
karcie, to pokazywanie drogi za pomoc� �lepej latarni. Te trzy Arkana: 7, 8, i 9 to s� trzy 
kategorie nauczycieli, Mistrzów. Religijni - strzelec, działaj�cy - Kozioro�ec i nauczyciele - 
Wodnik. Istniej�ce ciele�nie osoby - nauczyciele - mog� działa� tylko na te trzy sposoby. 

Ta grupa dotyczy ciała subtelniejszego - intelektualnego. 
Czwarta grupa: Koło Fortuny, Moc i Po�wi�cenie czyli Uran, Neptun i Ryby. Uran 

symbolizuje sposób w jaki �wiadomo�� korzysta z usług pod�wiadomo�ci. Znajdujemy tu 
wszystkie idee, pomysły zwłaszcza techniczne. Symbolizuje on zarówno Edisona jak takich 
rewolucjonistów jak Lenin. Odpowiadaj�c� mu kart� Tarotu jest Koło Fortuny, kr�cone przez 
trzy małpy symbolizuj�ce mechanizm ciemnych sił - diabelski wynalazek. Chodzi tu przede 
wszystkim o mechanizmy i ró�ne "małpie pomysły" człowieka, jak koło parowe, telewizor 
itd. Nie s� to rzeczy najbardziej potrzebne, ale bardzo je lubimy i ch�tnie ich u�ywamy. 

Neptun natomiast symbolizowany jest przez dziewczyn� otwieraj�c� paszcz� lwu. Gdyby 
taka sytuacja miała istnie� naprawd�, chyba by si� takie działanie nie bardzo udało. Jest to 
mo�liwe tylko na zasadzie prestydygitatorstwa lub aktorstwa. Nazwa SIŁA wskazuje, �e 
chodzi tu o sił� ducha wynikaj�c� z entuzjazmu, ideologii lub sztuki. Ta grupa kart 
symbolizuje pi�tro pod�wiadomo�ci i sposób jej oddziaływania na nas. Uran daje nagłe 
pomysły i idee. Neptun - pokazuje wszystkie entuzjazmy, uleganie pewnym ideologiom i 
złudzeniom, czyli kanał do tego, co wywiera wpływ, ale jest nieu�wiadomione. 

Dwunasta karta Tarotu - odpowiadaj�ca Rybom - przedstawia Wisielca, któremu pieni�dze 
sypi� si� z kieszeni, ale który ma raczej zadowolon� min�. Mo�e to symbolizowa� jak�� 
form� medytacji, ale w zasadzie Ryby to po�wi�cenie. Wi��e si� to z panuj�cym a� do XI 
wieku w Irlandii obyczajem, zgodnie z którym, m��czyzna maj�cy uko�czone 40 lat i 
pragn�cy sko�czy� z wojaczk�, udawał si� do upatrzonej przez siebie wioski, wybierał sobie 
panienk� i składaj�c okup Radzie Starców, proponował, �e powiesi si� na szubienicy za 
wiosk�, czekaj�c na ich werdykt. Je�eli zgodz� si� przyj�� go do gromady - to go odetn�. 
Je�eli nie - no to on umrze na tej�e szubienicy. I wieszał sam siebie za nog� i czekał. Bardzo 
cz�sto zdarzało si�, �e taki delikwent - po zdj�ciu go z szubienicy - umiał czyta� i pisa�, 
mimo i� uprzednio był niepi�mienny. Ludzie ci byli zwykle poczytywani pó�niej za m�drców 
- oczywi�cie je�li prze�yli. Taki "sprawdzian" kandydata na m��a nie był równie� bez 
znaczenia dla wioski. Je�eli wypadał pomy�lnie, oznaczało to, �e człowiek jest zdrów, nie 
przywlókł �adnej epidemii i przez długie jeszcze lata mo�e by� u�yteczny dla wspólnoty. Na 
tym wła�nie polega element po�wi�cenia w Rybach i prawdopodobnie jest to penetracja w 



pod�wiadomo��, w wyobra�ni�, w gł�bsze pi�tra psychiki, daj�ca wiedz�, m�dro��, magiczne 
zainteresowania itd. 

Pi�ta grupa: 	mier�, Wstrzemi��liwo�� i Szatan czyli Baran, Byk i Saturn. W tym 
momencie ko�czy si� �wiat człowieka i przechodzimy na wy�sze pi�tra. Baran ko�czy 
pewien cykl, te 12 pierwszych znaków, zaczyna si� druga połowa, nale��ca do �wiata 
niewidzialnego. Baran jest prapocz�tkiem, najwi�ksz� transformacj�. Symbolizowany jest 
przez 	mier� kosz�c� zarówno Królów jak i pastuchów, ale ta karta nie oznacza �mierci i 
je�eli wypadnie w procesie dewinacji, to nie znaczy, �e kto� z tego powodu umrze. Wyra�a 
ona raczej �mier� i odrodzenie przyrody. Koniec i pocz�tek cyklu. Oprócz tego mo�na w niej 
znale�� wszystkie, typowo m�skie atrybuty: niecierpliwo��, po�piech, ostre działanie, ostre 
narz�dzie. 

Nast�pna karta - Wstrzemi��liwo�� - znak Byka, przedstawia Anioła przelewaj�cego z 
pustego w pró�ne. Jest tu chyba pewne nieporozumienie w nazwie, gdy� chodzi raczej o 
cierpliwo��. Anielsk� cierpliwo��, która do Byka akurat pasuje. Zdarza si�, �e Byk bywa 
nadmiernie cierpliwy. 

Pi�tnasta Arkana - Diabeł, czyli Saturn symbolizuje ��dz�, czyli to działanie człowieka, 
które powoduje, �e sam sobie buduje własne strachy i psychonerwice, które ubiera w form� 
czarownic palonych na stosie. Człowiek sam siebie "załatwia" buduj�c sobie pos�g diabła i 
ci�gn�c go przez całe �ycie. Saturn wła�nie oznacza, �e człowiek sam jest sobie winien. 
Oznacza równie� i to, �e w przyrodzie kłopotów nie ma, a to co okre�lamy ta nazw� zostało 
stworzone przez człowieka. Przez ni�sze pi�tro jego psyche, przez gorsz� stron� ludzkiej 
natury. Saturn symbolizuje zwierz�c� natur� człowieka. Na karcie wyra�nie wida�, �e Diabeł 
jest sztucznym tworem, pos�giem Szatana, a przypi�ci di niego ludzie -kobieta i m��czyzna, 
maj� p�tle nało�one lu�no na szyj� i w ka�dej chwili mogliby je zdj��. I ten akt jest wła�nie 
wyzwoleniem człowieka. Wyzwolenie przychodzi przez Saturna, przez cierpienia, przez 
zrozumienie, �e pasja zawsze przynosi cierpienie. I niczego innego przynie�� nie mo�e. 
Dopiero jak człowiek si� z tego wyzwoli, zaczyna si� rozwija�. Dlatego Saturn jest erudycj�, 
do�wiadczeniem i wytrzymało�ci� potrzebn� do rozwoju duchowego. 

Czyli do rozwoju duchowego potrzebne s�: koniec czego� i pocz�tek czego� nowego - 
karta 13, cierpliwo�� wr�cz anielska - 14 i Saturn - 15. 

Szósta grupa: Wie�a, Gwiazdy i Ksi��yc, czyli Mars, Bli�ni�ta i Rak. Te trzy karty 
zawieraj� ostrze�enie przed tym wszystkim, co mo�e nas spotka� na drodze rozwoju 
duchowego. 

Arkana 16, to Wie�a Babel symbolizuj�ca ludzkie poczynania, które nie s� pochwalane 
przez Niebo oraz to, czym musz� si� takowe działania zako�czy�. Mieszcz� si� tu wszelkie 
ludzkie poczynania, które oparte s� na chciejstwach. Karta ta wskazuje na konieczno�� 
wyrzeczenia si� egotyzmu i obiektywnego spojrzenia na rzeczywisto�� przyrody. Nie nale�y 
niczego budowa� "wbrew" Niebu, bo jak nam w ko�cu przysunie, to upadek b�dzie bardzo 
bolesny. W procesie dewinacji karta ta cz�sto symbolizuje katastrofy, a jej astrologicznym 
odpowiednikiem jest Mars. Sposób działania, charakterystyczny dla danego człowieka, 
mo�na bowiem odczyta� w horoskopie z poło�enia i aspektów Marsa. Wskazuje on ch�� 
działania w okre�lonym kierunku, ale nie nale�y tym si� w �yciu kierowa�. I dlatego w I 
Ching'u powiedziane jest, �e nale�y ogranicza� zło�� i inne ni�sze instynkty.. Jest to jedynym 
wyj�ciem. 

Nast�pna karta 17, przedstawia goł� dziewic�, która po zapadni�ciu zmroku poszła (niby) 
po wod� do strumyka. Ju� noc zapadła, ptaki poszły spa�, gwiazdy rozbłysły na niebie, a ona 
nabiera wod� i wylewa, nabiera i wylewa...I wła�ciwie nie wiadomo na co czeka i po co tak 
marudzi. Karta ta, której odpowiadaj� Bli�ni�ta wyra�a nasze my�lenie �yczeniowe. Znak 
Bli�ni�t i trzeci dom nios� w sobie niebezpiecze�stwo, �e my�l przybierze charakter 



�yczeniowy. To jest bardzo powa�na przeszkoda dla rozwoju intelektualnego, a zwalczenie 
jej jest nieodzowne dla rozwoju duchowego. Człowiek powinien by� "ubogi duchem", ale to 
znaczy - skromny, a nie głupi. Cz�sto mo�na spotka� si� z twierdzeniem, �e Bli�ni�ta lubi� 
si� uczy�. Przede wszystkim jednak lubi� gada� o byle czym, opowiada� głupie kawały, 
plotkowa�. Zwłaszcza przy silnie pora�onym Merkurym. Natomiast tutaj, w Tarocie 17 
Arkana symbolizuje wła�nie my�lenie �yczeniowe człowieka, to jego cholerne chciejstwo, 
�eby rzeczywisto�� wygl�dała tak, a nie inaczej. B�dzie wi�c człowiek zwlekał, marudził, 
przymierzał si� do ró�nych sytuacji, �eby tylko dopasowa� rzeczywisto�� do swoich potrzeb. 
T karta przypomina jedni� z linii I Ching'a, która mówi, �e zbyt bogate ozdoby noszone przez 
dziewczyn�, tylko zach�caj� do obrabowania jej z cnoty. I wła�nie ta sprawa jest tu 
uwypuklona.  

Arkana 18 - to psychonerwice. Na karcie tej widzimy przede wszystkim raka, siedz�cego 
w wielkim stawie i boj�cego si�. Rak jest bardzo posesywny i przywi�zany do miejsca 
swojego pobytu. Jak wiadomo, wyci�gany z wody rak, trzyma w łapkach kamie�, na którym 
siedział. Powy�ej wida� dwa psy, wyj�ce do Ksi��yca, na pustych bezdro�ach, dwa miasta, a 
nad tym wszystkim �wieci Ksi��yc w pełni, s�cz�cy do�� jadowite, blade �wiatło. Wszystko 
to razem przedstawia nasze l�ki, ułudy, magi� i ró�ne nasze psychonerwice, prowadz�ce na 
manowce i powoduj�ce takie wycie do Ksi��yca. Rozczulanie si� nad sob�. 

Ta grupa kart zawiera trzy powa�ne ostrze�enia i najwa�niejsze przeszkody na drodze 
rozwoju duchowego. 

Grupa siódma: Sło�ce, S�d Ostateczny i 	wiat, czyli Lew, Ksi��yc i Sło�ce. Karty te 
przedstawiaj� trzy cele, jakie mo�e osi�gn�� człowiek. Arkana 19 przedstawia dwoje ludzi na 
arenie. Wyra�nie chodzi tu o aren� cyrku rzymskiego, na której mo�na osi�gn�� sław�, je�eli 
wybrało si� drog� "�wiatow�". Mo�na uzyska� poklask tłumów, lecz mo�na i przegra�. 

Tak jak w 1 heksagramie I Ching'a mówi si�, �e smok, który wystartował, mo�e teraz 
wybra� drog�. Mo�e polecie� drog� herosa �wiatowego, a mo�e polecie� drog� m�drca, który 
sam, w odosobnieniu szuka pewnych rozwi�za� i wypracowuje co� dla ludzko�ci, nie 
szukaj�c poklasku. I to jest wła�nie Lew, który tak jak wszystkie znaki ogniste jest do�� 
idealistyczny, pod warunkiem, �e nie ulegnie pochlebstwom, sławie, poklaskom. A jest 
bardzo skłonny do szukania przyjemno�ci.  

Arkana 20 - to Ksi��yc. Na karcie tej wida�, dm�cego w wielk� tr�b� Archanioła Gabriel. i 
umarłych, wstaj�cych z grobu. Karta ta została nazwana S�d Ostateczny i z reguły 
symbolizuje wielk� zamian�. Jak wiemy Ksi��yc jest zmienny i jest on odbitym �wiatłem 
Sło�ca. Tradycyjnie ju�, od prawieków Ksi��yc - w naszej kulturze - kojarzy si� z 
Archaniołem Gabrielem, a w Biblii jest wyra�nie powiedziane, �e Archanioł Gabriel jest 
władc� Ksi��yca. Natomiast Archanioł Michał, z ognistym mieczem - to Sło�ce. Dwie bramy 
Babilonu: brama Sło�ca i brama Ksi��yca - to po prostu dwie podstawowe drogi do nieba. 
Jedna - droga �wiatowa, droga zabły�ni�cia erudycj�, magi�, mo�liwo�ciami fizycznymi. 
Druga - droga Ksi��yca , to jakby wykorzystywanie cudzej energii. Bo có� tutaj robi 
Archanioł Gabriel? On obudził z martwych, zrobił metamorfoz�, cud. Mo�na robi� takie cuda 
medyczne, mo�na leczy� metod� pobudzania energii - wła�nie do tego wykorzystuje si� 
Ksi��yc. Mo�na pobudza� w człowieku wy�sze pi�tro psyche i inspirowa� jego rozwój - 
wtedy działa si� nauczycielsko. Wszystko to stanowi w pewnym sensie zmartwychwstanie 
człowieka. Budzenie go z letargu. Ale wykorzystywanie boskiej energii nie stanowi o 
mistrzostwie nauczyciela. Nie jest on przez to jeszcze Mistrzem, chocia� mo�e si� za takiego 
uwa�a�. Je�li zapomni o tym, �e jest tylko odbitym �wiatłem i uzna si� za wielkiego, 
"przeskoczy" jedno oczko i stanie si� Lucyferem, Plutonem. 

Arkana 21 nazywana jest kart� Adepta. Przedstawiona jest na niej kobieta, stoj�ca na kuli 
ziemskiej, otoczona wie�cem, symbolizuj�cym Zodiak. Karta ta przedstawia najwy�sze 



osi�gni�cie dost�pne człowiekowi �miertelnemu: zosta� Adeptem. I dopiero na tym poziomie, 
człowiek staje si� Mistrzem. Na poprzednich 20 pi�trach jest profanem. 

Natomiast 22 Arkana - Szaleniec, czyli pluto jest poza całym układem, tak samo jak 
Merkury - 1 -jest poza całym układem, bo to jest tylko my�l, co� bardzo abstrakcyjnego. Tak 
samo Pluto jest czym� bardzo abstrakcyjnym. Na karcie tej widzimy człowieka, któremu 
wydaje si�, �e jest ładnie ubrany, ale portki z niego spadaj�. Cał� swoj� chudob� ma w 
skromnym woreczku, zawieszonym na kijaszku, idzie po pustyni i patrzy w gwiazdy, nie 
zauwa�aj�c, �e za chwile runie w przepa��. Jest to osobnik, który wszystko wie najlepiej, 
czyli człowiek demoniczny. I takim wła�nie stanem ducha grozi Pluto, zwłaszcza je�eli 
znajdzie si� w 8 lub 12 domu i przy złych aspektach. Je�eli doł�czy do tego jeszcze odmowa 
rozwoju duchowego, grozi obł�d lub wła�nie taka iluzja. 

Karta Szale�ca powinna by� odrzucona z Tarotu i trzymana osobno, gdy� inaczej ten Tarot 
nabiera charakteru demonicznego. I nie odpowiada nam serio, tylko mówi o Mai, iluzji, o tym 
co chcemy wiedzie� �yczeniowo, co jest zgodne z naszymi lekami. 

Ka�da karta Tarotu jest tak skonstruowana, �e mo�emy podzieli� j� na trzy cz��ci 
głupiec 

Przeszło�� tera�niejszo�� przyszło��  

      
	wiat my�li 
człowieka (�wiat 
psychiczny) 

      	wiat fizyczny 

      	wiat materii 
nieo�ywionej 

We�my dla przykładu kart� Wisielca. Jak j� sobie podzielimy , to przeszło�� i przyszło�� 
b�d� jednakowe, bo i z prawej, i z lewej strony jest drzewo. Jeste�my w stanie zawieszenia. 
Ale w przeszło�ci i przyszło�ci nie było tak �le. Byli�my w stanie drzewa, a ono przecie� 
ro�nie Ucieka� wprawdzie nie mo�e, ale dobrze si� czuje. Czyli: opresja przemijaj�ca. 

Je�eli popatrzymy na �wiat my�li, to: my�limy, �e wisimy za nog�. Czyli my�limy o 
nodze, bucie - tak� drog� musi przebiega� rozumowanie. 

W �rodkowej cz��ci karty widzimy człowieka, w zupełnie niezłym stanie, wyra�nie 
niezbyt przejmuj�cego si� swoim poło�eniem. W dodatku wylatuj� mu z kieszeni 
pieni.....adze, i to okre�la jego stan ogólny - jest to człowiek raczej ubogi. Ta cz��� karty 
okre�la nasz� fizyczn� rzeczywisto��. Oznaczałoby to chorob�, bied�, straty materialne, itd. 

Dół karty zupełnie wyra�nie oznacza medytacj�. Je�eli sami siebie zmusimy do medytacji, 
to jakby�my si� zawiesili za nog�. W pewnym sensie zmuszamy nasz� psyche do stanu 
zawieszenia. Do powstrzymania si� od działania. I wła�nie dlatego oznacza to medytacje i 
po�wi�cenie. 
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Saturn i Jowisz 

Jowisz i Saturn s� stosunkowo łatwe do zauwa�enia na niebie. Saturn potrzebuje 29 lat 167 
dni i 5 godzin, aby obiec cały Zodiak. Rz�dzi Wodnikiem i Kozioro�cem, wywy�szony jest w 
Wadze. Stany retrogradacji przebywa w ci�gu 340 dni, przy tym 5 dni jest w stacji, stabilny, 
tj. 5 dni przed i 5 dni po wyj�ciu z retrogradacji stoi na niebie. Robi to zawsze bardzo 
regularnie. 

Omówimy ogólnie działanie Saturna, jego natur�, co b�dzie wydawa� si� z pocz�tku nieco 
chaotyczne ale wynika to z ró�nych dziedzin działania Saturna i trzeba tego u�y� pó�niej, w 
umiej�tny sposób i wiedzie� jak to si� robi. 

Przede wszystkim nale�y zrozumie�, �e tam gdzie działa Saturn nast�puje limitacja, 
ograniczenie, jaka� kompresja wywołuj�ca frustracje i wymagaj�ca w zwi�zku z tym 
kompensacji. 

To nie znaczy, �e Saturn działa tylko w ten sposób, tzn. ograniczaj�co. Przez ograniczenie 
wzrasta napi�cie wewn�trzne i mo�e ono jeszcze bardziej strzeli� do góry, nawet 
aktywno�ci�. Natomiast np. wszelki brak czego�, jak reglamentacja, jest zjawiskiem typowo 
saturnowym. To wszelkie granice i limity. Podobnie limit własno�ci, np. granica narodu, czy 
pa�stwa, jest saturnowy, a tak�e pewne ograniczenie, np. systemu moralnego. 

Saturn to wszelkie straty. Heksagram 60 w I Ching'u najlepiej tłumaczy to pozytywne 
działanie Saturna pokazuj�c t� limitacj�, która jednak daje rozrost wewn�trzny w gór�. 
Heksagram 41 mówi�cy o stracie, tak�e tłumaczy zjawiska saturnowe. 

Saturn oznacza nieruchomo�ci, a zwłaszcza wszelkie wielkie budowle publiczne. 
Niekoniecznie musi oznacza� will�, któr� kto� posiada ale mo�e to by� biuro, fabryka, dom 
handlowy, czyli te wielkie budowle, w których odbywa si� praca publiczna. 

Oznacza fundamenty, zwłaszcza budynku, ale tak�e (przez sublimacj�) fundamenty 
pa�stwa, takie jak konstytucja i centralna administracja pa�stwa, s�d najwy�szy, lub te� 
fundament rodziny, tj. fizyczn� osob�, która zakłada rodzin�, niekoniecznie ojca. To tak�e 
wielkie fundacje, jak np. Forda, nagroda Nobla. 

Oznacza szkielet ciała: przede wszystkim wszelkie ko�ci w ciele oraz z�by i paznokcie, 
�ledzion� (jej funkcj� jest zabijanie wszelkich szkodliwych dla organizmu czynników, 
wchłanianie toksyn i wydalanie ich z ciała) i skór�, która ogranicza całe ciało. Oznacza te� 
rzeczy zrobione z ko�ci: grzebienie, talizmany. Skóry zwierz�t, wyroby ze skóry, szewc i 
kaletnik – te� s� saturnowi. Mo�e oznacza� muszle ró�nych skorupiaków. Saturn to tak�e 
zbroja, jako bro� bierna, która chroni ciało, to skafander nurka, czy kosmonauty, gdy� jest to 
wła�nie ograniczenie niebezpiecze�stwa. Oznacza wszystko, co wi��e: lina, sznur, ła�cuch i 
to, co przykrywa: koc, kołdra. 

Mo�e oznacza� uduszenie, dławienie. Bardzo cz�sto w horoskopach horarnych osób 
uduszonych, powieszonych, czy zadławionych, Saturn pojawia si� w Asc. Najbardziej chyba 
oczywistym sygnifikatorem gwałtu i uduszenia byłby Mars w koniunkcji Saturna w Byku na 
Ascendencie danego osobnika w horoskopie horarnym lub solariuszu. 

Oznacza te� upadek, zarówno fizyczny jak i np. polityczny. Hitler miał Saturna 
zniszczonego w znaku Raka w Zenicie: najpierw dochodzi do władzy przez popularno��, 
rz�dy wzgl�dnie demokratyczne, ale pó�niej, przez saturnowe ambicje, przez tyrani� nad 
narodem - upada 

Saturn to tak�e ambicja. Je�eli widzimy u kogo� Saturna w Zenicie horoskopu, mo�emy 
powiedzie�, �e ten człowiek jest szalenie ambitny w sensie znaku, w którym znalazł si� 
Saturn i w sensie domów, którymi włada. Mo�emy od razu powiedzie�, �e to, co góruje w 



charakterze tego człowieka, to przede wszystkim ambicja, czasami wr�cz chorobliwa. Mo�e 
oznacza� te� ci��k� prac�, ci��ki trud, aby zaspokoi� t� ambicj�. To wysiłek rozło�ony i 
zaplanowany na długie lata, to wspinaczka w karierze krok po kroku. 

Oznacza strach. Dlatego w odpowiednim kontek�cie Saturn oznacza paranoj�, czyli 
nerwic� l�kow� z odjazdem w kierunku szale�stwa, zwłaszcza wtedy, gdy Sło�ce, Ksi��yc, 
Merkury i Ascendent nie maj� ze sob� �adnego aspektu, a który� z tych punktów jest w złym 
aspekcie Saturna, bodaj w koniunkcji. Je�eli nie przył�czy si� do tego Mars, nie mo�e by� 
odreagowania i nast�pi blokada. Mars w aspekcie da mo�liwo�� odreagowania i ju� nie 
b�dzie wielkiego zagro�enia. 

W gestii Saturna jest tak�e wielkie zimno, lód oraz to, co zabezpiecza przed zimnem: 
swetry, palta, futra. 

Saturn to tak�e ołów i rzeczy z ołowiu, jak równie� takie choroby jak ołowica, zatrucie 
ołowiem. To czarny kolor i wszelkie odcienie tak ciemne, �e wpadaj� w czer�.Równie� 
saturnowe s� wszelkie korporacje, ciała społeczne, które s� niezale�ne i samorz�dne, takie jak 
zwi�zki zawodowe. Równie� organizacje, które powstały na zasadzie umowy społecznej, ale 
potem ich członków dotykaj� ogromne restrykcje jak w organizacjach faszystowskich czy 
przedwojennej korporacji studenckiej w Polsce. 

Saturnowy jest główny urz�dnik w pa�stwie (je�eli nie jest to król lub osoba naprawd� z 
wyboru), który doszedł do swojego stanowiska przez własne, uporczywe realizowanie ambicji 
politycznych. Główny urz�d pa�stwa - bo jest to troch� feudalne w sensie seniora w 
feudalizmie czy ojca w tradycyjnej rodzinie. Poza tym Saturn mo�e by� przewodnicz�cym 
zarz�du jakiego� przedsi�biorstwa, przewodnicz�cym rady robotniczej, administratorem 
działaj�cym na zasadzie narzuconego prawa. 

Saturn to dyscyplina i wszelkie �rodki, które j� wymuszaj� w pa�stwie np. policja 
(wła�ciwie tylko w sensie długiego ramienia sprawiedliwo�ci, gdy� policja w sensie 
cielesnym to Pluto, zwłaszcza policja tajna, policja jako ludzie, natomiast jako instytucja to 
jest jednak Saturn). Nast�pnie mo�e by� to s�dzia, ale s�dzi� mo�e by� te� Jowisz. Jowisz jest 
s�dzi� sprawiedliwym, takim jak Zeus, a Saturn jest urz�dnikiem, s�dzi�, który trzyma si� 
kurczowo kodeksu i nic go wi�cej nie interesuje. Patrzy na �wiat przez papierki. Stra�nik w 
wi�zieniu te� jest saturnowy. 

Saturn to wszystkie zjawiska takie jak pogrzeby, �ałoba, cmentarz, trumna, grobowiec 
rodzinny, a zwłaszcza kamie�, którym si� przywala zmarłego.To w�giel, kopalnia i górnicy. 
Saturn oznacza pierwiastek w�gla, a powoduj�c krystalizacj� mo�e symbolizowa� równie� 
diament. 

To bardzo starzy ludzie, najstarsi w otoczeniu; to antyki. To purytanie i purytanizm oraz 
wszelkie temu podobne sekty religijne. 

Ze zwierz�t oznacza kozy i kozły. Mo�e oznacza� t�pe narz�dzia, jak np. młotek, 
pałk�.Bardzo wa�n� ide� jest, �e wła�nie Saturn jest głównym biczem karmicznym. Oznacza 
główn� karm� w horoskopie, st�d koncepcja nagrody i kary z powodu własnego 
post�powania, przez podporz�dkowanie si� lub niepodporz�dkowanie prawu kosmicznemu. 
Ogólnie mówi�c, ka�dy człowiek (czy zdaje sobie z tego spraw�, czy nie) podporz�dkowuje 
si� prawu kosmicznemu, gdy� musi, nie ma innego wyj�cia. Jednak�e mo�na 
podporz�dkowa� si� dobremu prawu, a mo�na te� złemu - sile ciemno�ci. Je�eli buntujemy 
si� przeciwko dobremu wpływowi TAO, to oczywi�cie jeste�my podporz�dkowani złemu, nie 
mamy innego wyj�cia. St�d tak ogromna ilo�� zła na �wiecie i tacy ludzie s� szczególnie 
karmiczni, tzn. maj� t� zł� karm� saturnow�. 

W chrze�cija�stwie mówi si� o takim zjawisku jak blu�nierstwo przeciwko Duchowi 
	wi�temu. Je�eli człowiek nie potrafi dostrzec dobra we wszystkim tym, co si� wokół niego 
dzieje, je�eli widzi w drugim człowieku tylko zło, je�eli nie potrafi go oceni� i znale�� 



pierwiastka dobrego, ale widzi go całkowicie złym, wówczas blu�ni przeciwko Duchowi 
	wi�temu i nie b�dzie mu to wybaczone. Wszystko mo�e by� wybaczone, nawet blu�nierstwo 
przeciwko Bogu, niewiara w Boga, walka z wiar� chrystusow� ale nie blu�nierstwo 
przeciwko Duchowi 	wi�temu. W wielu religiach, w I Cing'u wyst�puje idea, �e Kosmos jako 
taki nie jest ani dobry, ani zły, Trzeba jedynie umie� dostrzec te wła�ciwe pierwiastki i wtedy 
mamy natychmiastowy dobry wpływ. Tylko od woli i nastawienia człowieka zale�y, czemu 
on si� podporz�dkuje. Je�eli b�dzie si� pogr��ał w marazmie, w jakich� paranoicznych 
rozmy�laniach, �e wszystko układa si� fatalnie i nie da ju� sobie rady, to oczywi�cie b�dzie 
miał coraz gorzej, podporz�dkowuj�c si� temu złemu prawu. 

Nast�pnie Saturn symbolizuje czas: zegar, mijanie czasu, przyrz�dy pomiarowe. Oznacza 
równie� wag� – zarówno przyrz�d do wa�enia – jak i ci��ko�� danego przedmiotu. Np. Saturn 
w 3 domu, oznaczaj�cy wypadek, mo�e symbolizowa� przywalenie wielkim ci��arem, 
uderzenie przez ci��arówk� itd. 

Oznacza te� taternictwo i alpinizm, w ogóle góry, ale w nieco innym sensie ni� Jowisz. 
Jowisz oznacza taternika i góry w sensie sportu i sukcesów sportowych, gdy� traktuje to jako 
rekreacj� i wyczyn. Saturn traktuje to jako spraw� szalenie ambicjonaln�, poł�czon� z karier�. 
To jest niby taternik, który naprawd� handluje wyczynem i traktuje to, jako ci��ki obowi�zek 
i strasznie si� w czasie takiej podró�y m�czy. To jest te� do�� typowe i trudne do 
rozró�nienia, bo te dwie planety mog� to samo oznacza�, ale w zupełnie innym kontek�cie. 
Poniewa� Saturn jest wcieleniem zasad takich jak limitacja, inklinacja, dyscyplina, daje efekt 
ograniczaj�cy natur� innych planet. Zawsze, ł�cz�c si� jakimkolwiek aspektem z innymi 
planetami, ogranicza mocno ich działanie, obcina, hamuje, przeszkadza, wychładza ciepło 
Sło�ca, gdzie wola i �ar Sło�ca natrafia na ogromn� przeszkod� ze strony Saturna. 
Entuzjazmy u człowieka maj�cego Sło�ce w kwadraturze Saturna, b�d� wygasały z powodu 
oporu �rodowiska. On si� zapalił, opowiada..., a tu mu: „e..., panie" i ju� wystarczy. Frustruje 
niecierpliwo�� Marsa. Mars w koniunkcji, kwadraturze, czy opozycji Saturna b�dzie 
powodował, �e aktywno�� i koncepcje człowieka natrafiaj� na przeszkody, opór prawa, 
ograniczenia porz�dkowe, marudzenie innych – te� mu wygasaj� te działania. Musi zamieni� 
si� to wtedy w bardzo metodyczn�, �mudn�, bardzo powoln� prac�. Mo�e równie� nast�pi� 
wypadek i wtedy koniec. 

Ogranicza towarzysko�� Wenus. Wenus w ogóle, nawet w dobrych aspektach Saturna 
powoduje, �e miło�� i obowi�zki rodzinne traktowane s� jako kajdany, nie powoduje to 
nielegalno�ci, zdrad itp., ale powoduje, �e traktujemy t� rzecz w bardzo wychłodzony sposób, 
bardziej wykalkulowany. To teraz zale�y od przewagi Wenus lub Saturna, przez poło�enie i 
inne aspekty, ale bywa tak najcz��ciej, �e nawet dobry aspekt b�dzie powodował zbytnie 
wykalkulowanie, rozs�dek w miło�ci, bo po prostu człowiek si� kilka razy sparzył i nie mo�e 
ju� inaczej, nie ma tego rozp�du emocjonalnego. 

W wypadku Ksi��yca odczuwa si� strach przed własnymi emocjami. Ksi��yc w 
koniunkcji Saturna powoduje, �e emocjonalizm nabiera charakteru paranoicznego. Ksi��yc to 
reakcje emocjonalne na rzeczywisto��, czyli tzw. mentalno�� u człowieka dojrzałego, 
rozwijaj�ca si� przez 20 pierwszych lat �ycia, ale blokuj�cy j� Saturn b�dzie powodował 
strach przed własnymi emocjami, tzn.: kiedy człowiek zaczyna si� emocjonowa�, odczuwa to 
jako koszmar. Dlatego stara si� on reagowa� jak najchłodniej, by� na pozór strasznym 
realist�. B�dzie to szybko powodowało sublimacj� instynktu rodzinnego na społeczny. 
Człowiek si� �le sprawdza w warunkach rodziny, gdy� nie odczuwa poczucia 
odpowiedzialno�ci. 

Saturn ogranicza lekko�� i bystro�� Merkurego. Merkury daje spostrzegawczo��, 
inteligencj� itp., a przy Saturnie procesy te s� spowalniane. Mog� one wprawdzie 
doprowadzi� do gł�bokiej refleksji filozoficznej, do jakiego� bardzo logicznego 
rozumowania, cz�stego u matematyków lub fizyków, ale jest to wystudiowane i 



marudne.Saturn ogranicza ostro ekspansj� Jowisza, co nas szczególnie interesuje. Jowisz jest 
planet� najwi�kszej ekspansji i wzrostu, a Saturn przycina go do rzeczywisto�ci w sposób 
karmiczny. Poniewa� Jowisz i Saturn reprezentuj� dwie opozycyjne zasady (jest to opozycja, 
a nie przeciwie�stwo, czy polaryzacja) s� one równie silne i równie potrzebne do �ycia. Jest 
to po prostu manifestacja tej samej zasady, co Sło�ce i Ksi��yc, czyli zasady Yin i Yang. 
Sło�ce i Ksi��yc s� tymi głównymi no�nikami energii, ale manifestuj� si� w naszym �yciu 
głównie przez działanie Saturna i Jowisza. Tam jest wola i emocjonalizm człowieka, a tutaj 
nast�puje manifestacja czynna, funkcjonalna, jego ekspansja i brak ekspansji - ograniczenie, 
bierno��. Saturn oznacza po prostu form� pust�, któr� Jowisz napełnia �yciem. Je�eli jest 
mi�dzy nimi konflikt, wtedy nie robi si� niczego sensownego. Powstaje niedorzeczna walka i 
chaos. 

Według systemu staro�ytnej Kabały, Bóg manifestuje si� przez emanacje 10 Sefirotów, 
nazywanych te� Archaniołami. Kiedy Bóg emanuje z siebie Sefirota, jest to taka sytuacja, 
któr� opisuje symbol Sło�ca, symbol energii Yang. 

Koniunkcje Jowisza z Saturnem pojawiaj� si� na naszym niebie co 20 lat i s� niezmiernie 
wa�ne w astrologii mundalnej i politycznej. Oznaczaj� zmiany kursu, zwłaszcza politycznego. 
Jowisz dokonuje �lepej ekspansji w danym kierunku i nagle natrafia na Saturna, który 
zatrzymuje jego marsz, jak kamienny mur. 
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 Reguły interpretacyjne 

Przede wszystkim musimy sobie przyswoi� dwa poj�cia: BENEFIK i MALEFIK. 
Benefikiem, czyli planet� beneficzn� nazywamy głównie Jowisza, Sło�ce, Wenus i Ksi��yc 
(w okre�lonych poło�eniach), gdy� ich wpływy zawsze s� dobre. Czasem niedoskonałe, gdy 
jest jaki� zły aspekt. Malefikami nazywamy głównie Marsa, Saturna, Urana, Neptuna i 
cz��ciowo Plutona. Efekty ich działania zawsze s� negatywne, a tylko w wyj�tkowych 
wypadkach pozytywne . 

W astrologii urodzeniowej ( i nie tylko) istnieje 21 reguł wyliczonych przez wielkiego 
astrologa francuskiego M. Willefranche. Zajmiemy si� teraz tymi regułami. 

1. Benefik jest szczególnie dobrze dysponowany, gdy znajduje si� w znaku zgodnym ze 
sw� natur�. Chodzi tu np. o Jowisza w Strzelcu czy Rybach, a równie� w Raku, gdzie jest 
wywy�szony. Jest on tak�e dobrze dysponowany, gdy znajduje si� w znaku swojej 
"przyjaciółki" Wenus. 

2. Malefik jest szczególnie �le dysponowany, gdy znajduje si� w znaku przeciwnym 
swojej naturze. Np. Mars w Wadze jest szczeg6lnie �le dysponowany. 

3. Efekt działania benefika silnego przez pozycj� i aspekty jest szczególnie korzystny. 
4. Efekt działania benefika silnego przez pozycj�, ale �le aspektowanego przez innego 

benefika (np. Jowisz w opozycji Wenus) jest niedoskonały. To znaczy: szcz��cie si� 
zrealizuje, ale z trudno�ci�, lub po pokonaniu jakich� przeszkód. 

5. Efekt działania benefika silnego przez pozycj�, ale w złym aspekcie malefika nie 
zrealizuje si� inaczej, jak po nieszcz��ciu. Oznacza to, �e dobrze poło�ony benefik, nawet 
je�eli jest �le aspektowany przez malefika, nie traci dobrej cechy, tylko trzeba pokona� 
okre�lone przeszkody, albo musi si� zdarzy� jakie� nieszcz��cie, �eby co� dobrego z tego 
wyszło. 



6. Efekt benefika w złej pozycji, ale dobrym aspekcie innego benefika. jest korzystny. np. 
Jowisz w Bli�ni�tach w trygonie Wenus. Jowisz jest zniszczony, ale w dobrym aspekcie 
benefika mo�e by� korzystny dla literatury, działalno�ci artystycznej itd. Efekt ten nie musi 
dotyczy� całego �ycia, mo�e by� krótkotrwały. Zale�y to od dyspozytora. Np. Jowisz w 
Kozioro�cu. Wówczas efekty dobrego aspektu z Wenus b�d� zupełnie hamowane przez 
Saturna. 

7. Efekt benefika w złej pozycji i złym aspekcie benefika zapowiada wydarzenie tylko 
pozornie szcz��liwe. Oznacza to, �e kalumnie, kłopoty czy choroba b�d� cen� za to 
szcz��liwe wydarzenie. 

8. Planeta beneficzna produkuje zawsze efekty korzystne. W dobrej pozycji i aspektach 
zachowuje cał� sw� moc. W złej pozycji i aspektach produkuje pozornie dobre lub ukryte 
słabo�ci. Szczególnie gdy w gr� wchodzi dom 12 lub Ryby, albo - w innych domach - 
widzialne słabo�ci ciała i charakteru. 

Patrz�c szczegółowo na natur� planety: 
- Jowisz - słabo�� charakteru, kompromisy, hipokryzj�, nie spełnialne nadzieje, bigoteri�, 

lekkomy�lno��, choroby kr��enia, zatrucia krwi. 
- Wenus - lenistwo, zły sposób prowadzenia si�, chaos, nadmiern� efektywno��, skandale, 

choroby weneryczne i kobiece. 
- Sło�ce - dyshonor, niełask�, niekorzystne zmiany sytuacji zawodowej, �yciowej, czyj�� 

�mier�, choroby serca i oczu. 
- Ksi��yc, jako �e jest silnie zwi�zany z mentalno�ci� człowieka dojrzałego- niestało�� 

charakteru, zło�liw� mentalno��, powoduj�c� złe ocenianie innych ludzi, �mier� matki czy 
siostry, niekorzystne zmiany w �rodowisku, choroby �oł�dka i układu limfatycznego. 

9. Malefik produkuje tylko złe efekty. Jednak w dobrej pozycji i aspekcie daje układ 
korzystny. Malefik musi po prostu mie� zły aspekt, bo tylko przez aspekty wyładowuje si� 
energia planety. Planeta dobrze aspektowana nie jest maleficzna, nawet je�eli jest to Mars lub 
Saturn. Dobre działanie malefików przejawia si� w nast�puj�cy sposób: 

- Saturn daje korzy�ci przez przewidywanie i persewerancj�, po�wi�cenie, prac�, erudycj�, 
metod�, organizacj�. Charakterystyczny jest dla wy�szych stanowisk urz�dowych, geologów, 
górników, ludzi dokonuj�cych poszukiwa� i klasyfikacji materiałów. Długie �ycie, spadek, 
nieruchomo�ci. 

- Mars daje du�e zdecydowanie, energi�, odwag� i post�powo��; 
- Uran daje genialne objawienia i wynikaj�ce z tego nieprzewidziane korzy�ci, wielkie 

sukcesy towarzyskie i socjalne; 
- Neptun daje intuicj� i inspiracj� (id�c� ze �wiata niewidzialnego). Cz�ste u 

kompozytorów, poetów, a tak�e samotnych nawigatorów typu Teliga. Neptun w 9 domu lub 
w Strzelcu jest charakterystyczny dla podró�y astralnych; 

- Pluto, to planeta, która u�mierca co�, �eby stworzy� co� nowego . Dlatego daje nowe 
okazje. Po kl�skach i potopach stwarza now�, ciekaw� sytuacj�; 

10. Planeta maleficzna, silna przez pozycj� i aspekt traci wiele ze swej złej natury i 
produkuje efekty korzystne, które mogłyby by� okre�lone poprzez jej wła�ciwe sygnifikacje 
oraz sygnifikacje planety aspektuj�cej. Np. Saturn wywy�szony w Wadze, z sekstylem Wenus 
i umieszczony nad horyzontem (szczególnie �le działa w nocy) w 7 domu. Wła�ciwe 
sygnifikacje Saturna w Wadze w 7 domu oraz sygnifikacje planety aspektuj�cej. Mo�e on da� 
mał�e�stwo ze starszym m��czyzn�, ale traci wiele ze swej złej natury, bo daje mo�liwo�ci 
wyjazdów zagranicznych, kształcenia, a przez Wenus i Sło�ce układy sentymentalne robi� si� 
całkiem dobre, ale sko�czy si� to rozwodem. 

Interpretacja horoskopu 



Zanim przyst�pimy do szczegółowego rozpatrywania horoskopu pod wzgl�dem ró�nych 
aspektów �ycia, ró�nych dziedzin, spraw finansowych, mał�e�skich itd., najpierw trzeba 
zrozumie� z jak� jednostk� mamy do czynienia. Trzeba zrozumie� psychik� człowieka i 
umie� popatrze� na �wiat oczami tej psychiki. Nie wymaga to zbyt szczegółowego badania. 
Jest to raczej tak, �e na pewnym pi�trze społecznym powstaj� typowe sytuacje. Je�eli wiemy, 
�e jest to np. 25-letnia warszawianka studiuj�ca na medycynie i b�dzie lekarzem psychiatr�, 
to ju� si� mniej wi�cej do tej sytuacji społecznej przymierzamy. Nic wi�cej nie musimy 
wiedzie�. Najpierw zabieramy si� do znaku Ascendentu. Zawsze zaczynamy od Ascendentu - 
to jest pierwszy akord. Ale nie starajmy si� wydobywa� z tego pełnej tre�ci i nie wypisujmy 
wszystkich cech np. znaku Barana. Zapami�tajmy tylko jedno: wschodz�cy znak Barana daje 
spor� energi�, bojowo��; niecierpliwo��, porywczo�� - typowe cechy Marsa. Teraz patrzymy 
na to, gdzie znajduje si� Władca Asc. w znaku. Mars w Skorpionie. Bardzo silny, i jeszcze 
bardziej t� energi� podsyca, a dodatkowo kieruje na seks i determinuje szalenie w kierunku 
kontaktów z lud�mi (dom 7), mał�e�stwa itd. Na razie nie zwracamy uwagi na nic wi�cej! 
Teraz, je�eli planeta władaj�ca Asc. jest w koniunkcji z jak�� inn� planet�, to musimy to 
bardzo starannie rozpatrzy�. Je�eli nie - to nie. Na razie nie badamy �adnych innych 
aspektów. Koniunkcja jest w zasadzie najwa�niejsza. Poniewa� Mars jest w koniunkcji 
Neptuna to czytamy teraz sygnifikacje Neptuna w Skorpionie. Czyli: inspiracja płyn�ca ze 
�wiata niewidzialnego, pozagrobowego skieruje (wraz z Marsem) uwag� człowieka do 
działania w tym kierunku. Czyli: jest to dziwna osobowo�� i dziwna wyobra�nia, nerwicowa. 
Teraz patrzymy na dyspozytora Marsa, którym głównie jest Pluto w domu, a nie w znaku. 
Je�eli dyspozytor znajduje si� w ko�cu horoskopu, to znaczy, �e cechy te rozwin� si� dopiero 
w ko�cu �ycia.. Je�eli jest u góry - to ju� we wczesnej młodo�ci. A to zmienia posta� rzeczy, 
bo mo�emy rozmawia� z dan� osob� w fazie, gdy nie ma ona jeszcze tych cech wyrobionych i 
kokietuje nas, �e jest inna. A de facto jest osob� inspirowan� ze �wiata niewidzialnego i jej 
uwaga kieruje si� na �mier�. To, oczywi�cie, mo�e da� ró�ne efekty, bo je�eli dalej 
wyczytamy, �e jest to pisarz, to b�dzie pisywał powie�ci kryminalne. 

Nast�pnie patrzymy na pozycj� władcy Asc. i całej koniunkcji w domu horoskopu. W tym 
wypadku władca Asc. jest w 7 domu, czyli człowieka szalenie interesuj� kontrakty ze 
�wiatem ludzi obcych. I to zarówno mał�e�stwo jak i kontrakty zawierane z ró�nymi osobami 
np. wydawcami. 

Ju� wiemy, �e jest to osoba ustawicznie umawiaj�ca si�. Teraz czytamy sens znaku 
znajduj�cego si�, na szczycie domu, w którym jest władca Asc. Tu jest to Waga daj�ca pewn� 
zgodno��, mo�liwo�� mał�e�stwa, mo�liwo�� zawierania kontraktów jest jeszcze bardziej 
podkre�lona. Władca Asc. w 7 domu oznacza, �e osoba ta b�dzie dysponowana przez m��a. 
Władca 7 domu w Ascendencie oznacza odwrotnie. 

Teraz trzeba rozpatrzy� kolejne aspekty do Władcy Asc. Najpierw dobre, bo wyrabiaj� one 
zalety i stwarzaj� dobre mo�liwo�ci. Patrzymy na Marsa i widzimy, �e ma on trygon do 
Urana. Uran w Raku i 4 domu powtarza si� w swojej sygnifikacji i daje do�� burzliwe układy 
w domu rodzinnym, jakie� niepokoje i burze, ale Mars, czyli m�� w tym wypadku (bo to 7 
dom, a Mars jest ogólnym sygnifikatorem kochanków i m��a u kobiety) zapewnia jej 
spokojny dom i przenosi j� w inne warunki, gdzie osobowo�� si� lepiej sprawdza. Wybawia 
j� z tego kłopotu - Mars jest malefikiem, a malefiki nie daj� korzy�ci, tylko wybawi� z 
kłopotu. Z kolei trzeba rozpatrzy� domeny władania planet w aspekcie do Władcy Asc. a 
zwłaszcza opozycje. Tu jest opozycja Marsa z Jowiszem czyli b�d� si� wytwarzały konflikty 
finansowe. Szanse socjalne (Jowisz w Byku) s� du�e. Jednak wła�cicielka horoskopu sama 
neguje tym szansom. Przez lekkomy�lne post�powanie. Jowisz symbolizuje ludzi wokół nas, 
warstw� konformistów, patrz�cych na �wiat przez dokumenty i papiery. Natomiast 
post�powanie tej osoby jest sprzeczne ze zdrowym rozs�dkiem, bo Jowisz to równie� to 
pi�tro naszej psychiki, które okre�la zdrowy rozs�dek. Mars to nasze post�powanie. Poniewa� 



jej post�powanie jest sprzeczne ze zdrowym rozs�dkiem i koncertowo lekcewa�y obowi�zki 
prawne wobec społecze�stwa, nie zwraca uwagi na dokumenty, jest lekkomy�lna pod tym 
wzgl�dem - to urz�dnicy pa�stwowi b�d� mieli pretensj�. I szanse socjalne nie zostan� 
wykorzystane. A wi�c: osoba w zasadzie bogata i maj�ca du�e mo�liwo�ci, która przez pewn� 
abnegacj� i zwariowanie osobiste nie zwraca na to uwagi i na staro�� mo�e by� zupełnie 
samotna i goła. Nie umie o to zabiega�. Zrobi te pieni�dze, ale nie dla siebie. 

Teraz patrzymy na inne aspekty. Kwadratura Marsa z Wenus i Plutonem. Po pierwsze jest 
to aspekt chorobotwórczy. Mars włada domem 8, Wenus jest na szczycie 6, co ju� nas 
ukierunkowuje, a poza tym Pluto te� jest na szczycie 6, a włada domem 8 i to wskazuje, �e 
istnieje silne zagro�enie chorobowe przez nadu�ycie i przeforsowanie. Mars - to działanie, w 
Skorpionie - zdeterminowane. Wenus - to u�ycie, sublimacja instynktu smakoszostwa - wi�c 
ju� jest jakie� nadu�ycie, które mo�e nawet zagrozi� �mierci� (Pluto). W zwi�zku z tym s� to 
choroby z przejedzenia, przepicia, nadu�ywania przyjemno�ci. 

Przede wszystkim zwracamy uwag� na aspekty pryncypialne: koniunkcj� i opozycj�. 
Słabsze aspekty odgrywaj� rol� przy dokładniejszej analizie. 

Teraz przyst�pujemy do badania planety okre�laj�cej charakter. Sło�ca - dla m��czyzn, 
Ksi��yca - dla kobiet. I aspektów tych�e. Tutaj jest Ksi��yc w Strzelcu, co daje mentalno�� 
bezpo�redni�, szczer�, tolerancyjn� i �yczliw�. Ale to b�d� pozory, a prawd� to ju� tu 
wymienili�my. To jest tylko jej mentalno�� pokazywana �wiatu: bardzo miła osoba, która nie 
znosi kr�tactw i matactw, uduchowiona, idealistyczna, nosi j� po �wiecie, zna j�zyki obce - 
taki si� stwarza obrazek Teraz aspekty Ksi��yca. Trygon Sło�ca daje du�� pewno�� siebie, 
poczucie godno�ci własnej i okazywan� na zewn�trz wielk� równowag� wewn�trzn�. Trygon 
Merkurego daje dar przekonywania, elokwencj�, logik� my�lenia okazywan� na zewn�trz - i 
ju� jest o człowieku dobra opinia. Trygon Wenus daje prawidłow� wyobra�ni� artystyczn�, 
odtwórcz�, a w zwi�zku z tym sukcesy towarzyskie. Sekstyl Saturna daje pewn� 
punktualno��, pracowito�� i wywi�zywanie si� z obowi�zków. Sekstyl Neptuna daje 
inspiracje. Trygon Plutona pozwala rekonstruowa� ró�ne sytuacje. W gruncie rzeczy jest to 
mentalno�� do�� stabilna i uzewn�trzniaj�ca si� w sposób prawidłowy i ładny. I to mo�e 
nie�le podpu�ci�, bo jest pewna sprzeczno�� pomi�dzy cechami Ksi��yca a tymi, które 
wyci�gn�li�my z Ascendentu. Poło�enie i aspekty Ksi��yca to jest ego immanentne. Własna 
wiedza człowieka o sobie samym (przy normalnym, wydarzeniowym �yciu). A astrolog musi 
najpierw wiedzie�, z kim ma naprawd� do czynienia, bo si� mo�e nie pozbiera� pó�niej. 

Planeta, która jest w elewacji w horoskopie, czyli ta, która jest najbli�ej MC ma ogromne 
znaczenie dla losów i ekspansji w �wiat zewn�trzny. Jest to planeta karmiczna, któr� człowiek 
jest szczególnie obarczony. W omawianym wypadku jest to Ksi��yc, który włada domem 4 i 
jest w Strzelcu, co dowodziłoby ch�ci wyniesienia si� za granic�. Ksi��yc w Strzelcu daje 
ch�� włóczenia si� po �wiecie, zainteresowania turystyczne i geograficzne, a to �e włada 
domem 4 raczej dotyczy reszty �ycia, ostatniego przed�miertnego okresu. Jednak�e wszelkie 
sytuacje, o których mówi Ksi��yc nie powinny nas łudzi� tym, �e daje on pewn� popularno�� 
i pieni�dze, gdy� jest on jednak do�� usilnie maleficzny. (Je�eli Ksi��yca przybywa - 
rysujemy go na biało, je�eli ubywa - na czarno). Kiedy Ksi��yca przybywa osobowo�� jest 
bardziej energetyczna, mentalno�� bardziej perfekcjonistyczna i rozwijaj�ca si�, ni� u osób, 
którym Ksi��yca ubywa. Oni najcz��ciej cierpi� na siln� skleroz� na staro��. W omawianym 
przez nas przypadku osoba jest silnie energiczna do ko�ca �ycia. Bardzo ruchliwa, bardzo 
zmienna i bardzo kapry�na. 

Karmiczne jest to dlatego, �e dominuj�cy Ksi��yc - to Maja, złudzenie popularno�ci, 
wci�gni�cie w tłum i �ycie wydarzeniowe. 

Szczególnie silna karma jest wtedy, gdy jaka� planeta znajduje si� w domu 10. Jest to 
wtedy szalenie wa�ne wcielenie, obarczone potworn� karm�. Np. Hitler z Saturnem w 10 
domu w Raku. 



Teraz kiedy zrobili�my tak� mał� próbk� przymierzenia si�, sprawdzamy, czy omówili�my 
wszystkie planety. Czy która� nie umkn�ła naszej uwadze. W tym horoskopie omin�li�my 
Merkurego. O nic nam si� nie zahaczył co oznacza, �e wyskakuje on z konstelacji. I jest to 
osoba zdezintegrowana, której umysł racjonalny nie ma nic wspólnego z reszt� psychiki. Gdy 
przy takim prostym wyliczeniu aspektów zauwa�ymy, �e nam została jedna lub dwie planety, 
znaczy to, �e jest sprzeczno�� w osobowo�ci, �e rozrywa si� ona i nie ma kanału do integracji. 
W tym wypadku jedynym sposobem jest koniunkcja Merkurego z Plutonem, która nie jest 
najlepsza, a poza tym przez to, �e Słonce dysponuje Merkurym. Oprócz tego Merkury jest 
retrograd, co znaczy, �e umysł racjonalny nie jest zbyt silny. A Merkury w Lwie to jest du�a 
pewno�� siebie i własnych s�dów, czyli bł�dzenie. Umysł mało logiczny. 

Ró�nica mi�dzy planet� w upadku a w zniszczeniu. 
Planety s� silne wtedy, kiedy znajduj� si� w swoich znakach. Sło�ce jest silne w znaku 

Lwa dlatego, �e w naszym klimacie znajduje si� ono w tym odcinku Zodiaku w okresie 
najwi�kszego grzania Sło�ca. Tak samo inne planety w swoich znakach wskazuj� na 
najwi�ksz� sił� planety, gdy si� ona tam znajduje. Znaki opozycyjne nazywaj� si� 
detrimentum i planety znajduj�c si� tam s� dysponowane przez swoich wrogów. Zniszczenie 
jest bezsilno�ci�. 

Upadek jest sytuacj� odwrotn� do egzaltacji (wywy�szenia). Planeta wywy�szona działa 
podobnie jak w swoim domu, ale jest dysponowana przez swego przyjaciela. Natomiast 
planeta w upadku nie ma �adnej siły oddziaływania. Egzaltacja jest czasem przedobrzeniem. 

Sygnifikatorem szczegółowym jakiej� sprawy nazywamy planet� władaj�c� szczytem 
domu, planet� obecn� w danym domu oraz planety znajduj�ce si� w znaku odpowiadaj�cym 
danemu domowi. 

Sygnifikacje szczegółowe wygl�daj� w ten sposób: 
- sygnifikator osoby, której stawiamy horoskop (osoby pytaj�cej w horoskopie horarnym): 

władca Ascendentu i planety znajduj�ce si� w 1 domu; 
- sygnifikator zarobków i finansów (niekoniecznie stanu maj�tkowego) sposobu zarabiania 

pieni�dzy oraz wielko�ci tych pieni�dzy: władca domu 2 i planety znajduj�ce si� w domu 2 
oraz w Byku; 

- sygnifikator intelektu i sposobu my�lenia na codzie�: władca domu 3, natomiast 
�wiatopogl�du, wy�szego pi�tra �wiadomo�ci oraz mo�liwo�ci rozwoju duchowego: władca 
domu 9 oraz planety tam si� znajduj�ce; 

- sygnifikator ojca:  władca domu 4 oraz planety tam si� znajduj�ce, matki- zawsze! - 
władca domu 10 oraz znajduj�ce si� tam planety; 

- dziecka pierwszego: dom 5, drugiego- dom 7 itd. Uwaga! Trzeba liczy� ka�d� ci���; 
- rodze�stwo młodsze: dom 3, 5, 7 itd; 
- rodze�stwo starsze:  dom 11, 9, 7 itd; 
Je�eli chodzi o dalsze zwi�zki rodzinne to przekr�camy horoskop i patrzymy wg tych 

samych reguł. Je�eli chodzi o dziedziczenie, to dziedziczymy bardziej po ojcu matki i matce 
ojca. Dziedziczenie jest szczególnie silne, je�eli Sło�ce (u m��czyzn) lub Ksi��yc (u kobiet) 
s� w rogu horoskopu, a zwłaszcza w Ascendencie. Jest to charakterystyczne dla jakich� rodzin 
aptekarzy, czy adwokatów z dziada-pradziada, czy rodzin królewskich; 

- sygnifikator chorób: wynikaj�cych z niewła�ciwego trybu �ycia i nabytych- szczyt dom 6 
i planety w domu 6; chorób chronicznych, z reguły dziedziczonych, u�miercaj�cych i 
przewlekłych - dom 12; 

- sygnifikator �mierci - szczyt domu 8 i planety w domu 8; 
- sygnifikator pracy narzuconej, któr� wykonuje si� z obowi�zku, z nakazu chwili, 

�rodowiska, konieczno�ci �yciowej - szczyt domu 6; 



W astrologii horarnej zawsze zwracamy uwag� na Ksi��yc, jako dodatkowy sygnifikator 
osoby pytaj�cej. Jest to jej nastawienie mentalne w momencie zadawania pytania. Tak samo 
w astrologii urodzeniowej zwracamy uwag� na Ksi��yc lub Sło�ce -(zale�nie od płci)- bo to 
te� jest dominuj�ce nastawienie mentalne. 

- sygnifikator chorób nabytych - to Merkury. Przez niego głównie si� zara�amy. Wenus 
natomiast sygnifikuje takie choroby jak ospa, grypa czy inne epidemiczne. 

Choroby chroniczne to Neptun i Jowisz. Bardzo negatywny jest Jowisz w horoskopie 
poło�ony w Bli�ni�tach czy w Pannie, zwłaszcza w opozycji lub kwadraturze do malefików. 
Jest najbardziej charakterystyczny dla osób przykutych do łó�ka przez dłu�szy czas. 

- sygnifikatorem ogólnym matki jest Ksi��yc przy urodzeniu nocnym, a Wenus przy 
urodzeniu dziennym; ojca - Sło�ce przy urodzeniu dziennym, a Saturn - przy nocnym; 

- sygnifikatorem dziadków - Saturn, wujków i cio� - Jowisz; 
- sygnifikator własnych dzieci to Jowisz - bo szcz��cie i Merkury - bo młodzie�; 
Sam fakt urodzenia dziecka (lub fizyczny akt pocz�cia) symbolizowany jest przez Plutona 

- nast�puje widzialne przyj�cie na �wiat. Równie� przez Plutona sygnifikowana jest �mier� - 
odej�cie ze �wiata widzialnego. Bardzo cz�sto, gdy liczymy dyrekcjami urodzenie dziecka 
mamy jaki� aspekt Plutona (Ascendentu czy szczytu domu 5); 

- sygnifikatorem podró�y zagranicznych dalszych s� Ksi��yc i Merkury, a tak�e Uran, 
który dowodzi zainteresowania nowoczesnymi �rodkami lokomocji. Podró�e morskie - 
Ksi��yc (�agiel) a Neptun - �eglarze samotnicy. 
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 Reguły interpretacyjne - ci�g dalszy 

11. Planeta maleficzna silna przez sw� pozycj�, ale w złym aspekcie benefika, produkuje 
efekty korzystne, ale takie, które s� poprzedzone pewnym po�wi�ceniem, cierpieniem, 
wysiłkiem. Czasami tego rodzaju ofiara nast�puje po efekcie korzystnym.  

Kiedy mówimy "silna przez pozycj�" chodzi tu o pozycj� zodiakaln�,  nie horoskopow�.  
I  teraz,  gdy planeta maleficzna,  np. Saturn w Kozioro�cu - silna przez sw� pozycj� - b�dzie 
w kwadraturze Jowisza, wówczas wyprodukuje raczej efekty tego Saturna w Kozioro�cu, 
do�� korzystne np. dla kariery politycznej i zawodowej, ale Jowisz w Raku spowoduje 
konieczno�� ofiary zło�onej na łonie rodziny, po�wi�cenia mał�e�stwa, czy jakich� tam 
układów rodzinnych. A - dajmy na to - Jowisz w Baranie - trzeba b�dzie po�wi�ci� jak�� 
inicjatyw�, z czego� zrezygnowa�. Wymaga to pewnych ofiar. 

12. Planeta maleficzna, silna przez sw� pozycj�, ale w złym aspekcie malefika, produkuje 
efekty niekorzystne: choroby, nieszcz��liwe wypadki, zmiany sytuacji. Walka z tymi 
tendencjami nast�puje natychmiast, gdy� aspekt taki jest bardzo energetyzuj�cy. Jest to jak 
gdyby konieczny wstrz�s, �eby pobudzi� do działania. Zmiany zachodz�ce w �yciu s�dzi si� 
głównie wg  malefika rozwijaj�cego aspekt. Kwadratura i opozycja nie zapowiada zawsze 
nieszcz��cia, bywa niekiedy energetyzuj�ca. Czasem jest konieczna, �eby zmusi� człowieka 
do wi�kszego wysiłku, aby zmienił tryb �ycia, poprawił si�. S�dzimy to głównie z tej planety, 
która jest silniejsza przez pozycj�. Np. Saturn w Kozioro�cu w kwadraturze Marsa w Baranie. 
Obie planety bardzo silne przez pozycj�. W takim wypadku s�dzimy wg planety wi�kszej i 
ci��szej, czyli Saturna. Natomiast odporno�� na nieszcz��cia czy wypadek oraz korzy�ci, 
jakie z tego pó�niej wynikn�, s�dzi si� z malefika, który otrzymuje aspekt (w tym wypadku 
Marsa). Kiedy pozycja tego drugiego malefika jest wyra�nie zła (Saturn w Kozioro�cu a Mars 
w Raku) wówczas taka sytuacja jest bardzo trwała i ci��ka do zmiany. 



13. Malefik w złej pozycji i aspekcie z innym malefikiem produkuje wypadki, katastrofy, 
ruin�, �mier�. Efekt ten zawsze jest okrutnie bolesny. S� to kłopoty ostateczne. Oczywi�cie 
je�eli jest to rzeczywi�cie zła pozycja. W tym wypadku Mars w Wadze, Raku i Byku, Saturn 
w Lwie, Raku s� szczególnie zło�liwe. Inne malefiki, takie jak Uran, Neptun czy Pluto nie 
działaj� a� tak tragicznie.  

14. Dyspozytor planety, która otrzymuje aspekt odgrywa zawsze wielk� rol�, ale dopiero 
drugoplanow�, po planecie aspektuj�cej.  

Znowu wró�my do sytuacji Mars w Raku, Saturn w Kozioro�cu. Dyspozytorem Saturna 
jest Saturn, natomiast Marsa - Ksi��yc. Dlatego najpierw musimy rozpatrzy� opozycj� Marsa 
z Saturnem, a dopiero potem to, �e dysponuje nim Ksi��yc i jak on jest poło�ony w 
horoskopie. Ksi��yc niejako szlifuje, okre�la do ko�ca, mówi o dalszych skutkach 
działaj�cego aspektu. 

15. Punktem wyj�cia rozumowania dedukcyjnego jest zawsze planeta aspektowana. To ona 
wła�nie ma ró�ne znaczenia, zale�nie od aspektu, okre�laj�c przede wszystkim sposób reakcji 
na aspekt. W astrologii poszukujemy odpowiedzi na pytanie: je�eli nast�pi jakie� zdarzenie, 
to jak dany obiekt zareaguje na to. Sposób reakcji b�dzie okre�lał, czy człowiek w ogóle 
b�dzie uwa�ał to za wydarzenie. Głównie okre�la to planeta, która jest ci��sza i wi�ksza, 
natomiast planeta aspektuj�ca okre�la istnienie warunków korzystnych lub niekorzystnych, 
zale�nie od aspektu.  

16. Z dwóch planet aspektuj�cych jak�� jedn� planet�, wi�ksze znaczenie ma ta, która jest 
silniejsza przez sw� pozycj�. 

17. Z dwóch planet aspektuj�cych jedn� planet�, z których jedna jest malefikiem, a druga 
benefikiem - bardziej silny jest zawsze malefik. Benefik działa zawsze na drugim planie, 
amortyzuj�c co najwy�ej wpływy złe. Np. Sło�ce w koniunkcji Wenus i opozycji Saturna. 
Wa�niejsza jest ta opozycja Saturna. Nawet trygon Ksi��yca ju� tu nie pomo�e, jak jest 
opozycja Saturna. Ten trygon najwy�ej zamortyzuje, da sposób wybrni�cia z sytuacji, 
umo�liwi co�, ale ta opozycja Saturna zajdzie. 

18. Przy zachowaniu równych proporcji siły (przez pozycj� planet) , np. dwie planety w 
jednakowym upadku: Wenus w Baranie, Mars w Wadze, w opozycji, rozwa�amy sił� planety 
poprzez sił� aspektów . Najsilniejsza jest koniunkcja, potem opozycja, nast�pnie trygon, 
kwadratura, sekstyl i małe aspekty - jednakowo silne. Dopiero wtedy rozwa�amy sił� aspektu  

Zanim przejdziemy do nast�pnych reguł , trzeba okre�li� dwie główne zasady astrologii, 
które stanowi� fundament interpretacji astrologicznej: 

I. Domy odpowiadaj� znakom zodiaku w swym porz�dku numerycznym. Czyli je�eli 
mamy Wenus w Byku w 1 domu, to jest ona jednocze�nie w Byku i w Baranie. Z tym, �e 
przede wszystkim w Byku! A to, �e jest w domu 1 dodaje jej jeszcze inicjatywy i 
niecierpliwo�ci. To j� okre�la dalej, nie na pierwszym planie. Wa�niejsze jest bowiem 
poło�enie zodiakalne. 

W astrologii horarnej - odwrotnie. Wa�niejsze jest poło�enie w domu, a dopiero potem w 
znaku. Jest to bowiem astrologia ksi��ycowa. Urodzeniowa jest słoneczna i w zwi�zku z tym 
wi�ksz� uwag� zwraca si� na Zodiak, bo Zodiak to nic innego jak horoskop Sło�ca.  

II. Ka�da planeta usytuowana poza swym domicilium (strefa panowania planety) wnosi do 
domu, w którym si� znajduje: 

a). wła�ciw� sobie charakterystyk� 
b) charakterystyk� znaku, którym włada 
Np. Wenus jest w Pannie w 4 domu, a wi�c wnosi ona do domu 4 cechy Byka i Wagi, bo 

to s� strefy jej władania. Czyli wnosi do domu 4 sprawy finansowe i kontraktów: 
mał�e�skich, partnerskich, stosunków mi�dzyludzkich socjalnych itd. 



Ka�da planeta wnosi równie� do domu, w którym si� znajduje charakter znaków, którymi 
włada wg porz�dku numerycznego domów. Czyli Wenus w Pannie w 4 domu wnosi do znaku 
Panny, a jednocze�nie te� do domu 6 (i 4) charakter domów 2 i 7. Pozornie spraw� nam to 
bardzo komplikuje, ale w interpretacji bardzo si� przydaje. I jest to wa�niejsze od pami�tania, 
co oznacza Wenus w Byku. Je�eli si� zrozumie, �e Wenus ma swoje cechy zwi�zane ze 
znakiem Byka i Wagi, to wystarczy zna� te 12 znaków Zodiaku, �eby wiedzie� jak działa 
Wenus. Je�eli teraz Wenus znajdzie si� np. w znaku Bli�ni�t, to wniesie do tego znaku 
zainteresowanie sztuk� (intelektualne) - przede wszystkim, bo to jest zwi�zane z Wenus, to 
jest jej natura. Jaki� smak intelektualny, literacki. 

Poza tym wniesie jeszcze kwestie finansowe i kontraktów mi�dzyludzkich towarzyskich. 
19. Nie nale�y myli� domicilium planety, ze znakiem zajmowanym przez planet�, gdy� jej 

poło�enie tutaj jest incydentalne. Np. Wenus w Bli�ni�tach w domu 9. To nie znaczy, �e ona 
włada domem 9. Ona włada tylko tymi domami, na których szczycie znajduje si� znak - Byka 
i Wagi. Tutaj znajduje si� tylko przypadkiem i jest dysponowana przez Merkurego i nie ma 
siły władania danym domem. Ona ma tutaj tylko na chwil� wnie�� pewien wpływ, ale on 
bierze si� z jej stref działania. Najłatwiej wyobrazi� to sobie na przykładzie haftu. 
Sygnifikator taki jak Wenus to igła. Je�eli teraz przyczepimy do niej pewne znaczenie - nitk� 
- to snujemy w�tek: Wenus "wylazła" nam z Byka, "wlazła" do B1i�ni�t i "przeci�gamy" j� 
do Wagi. I dopiero robi�c - taki ruch otrzymujemy dese�. 

20. Sygnifikatorem szczegółowym jakiej� dziedziny interpretacji jest planeta rz�dz�ca 
domem zwi�zanym z t� dziedzin�. 

21. Ka�da dziedzina interpretacji ma ró�ne sygnifikatory. Sygnifikatorami tymi s�: 
 a) planeta, która rz�dzi danym domem; 
 b) planety znajduj�ce si� w tym domu (w sensie przypadkowym); 
 c) sygnifikatory ogólne, którymi s� planety i znaki. I tak w szczególno�ci: 
- osoba, której stawiamy horoskop jest sygnifikowana przez władc� Asc., jego dyspozytora 

i planety znajduj�ce si� w 1 domu. 
- zdrowie osoby, której robimy horoskop sygnifikowane jest tak: 
Chroby zaka�ne , wywołane niewła�ciwym trybem �ycia, wywołane interwencj� obc� 

(strzelił kto�), ale takie które mijaj� szybko i leczone s� w zasadzie w domu sygnifikowane s� 
przez dom 6, a głównie przez planet� władaj�c� znakiem na szczycie domu 6; 

Choroby chroniczne (zwłaszcza parali�) oraz choroby wymagaj�ce długiego le�enia w 
szpitalu sygnifikowane s� przez dom 12. 

Sygnifikator w domu 6 nigdy nie daje powa�nych objawów chorobowych. W domu 12 jest 
sprawa trudna do wyleczenia. W domu 8 s� choroby �miertelne. O tych sprawach mówi� nam 
planety władaj�ce tymi domami i znajduj�ce si� w tych domach. W domu 6 s� jeszcze takie 
sprawy jak przem�czenie, krótkie przezi�bienia. W domu 12 sprawy wywołuj�ce kalectwo i 
powoduj�ce ograniczenie mo�liwo�ci poruszania si� po �wiecie. 

- sygnifikatory finansów, a głównie pieni�dzy zarobionych - to planeta władaj�ca znakiem 
na szczycie domu 2 (zarobionych przez nasz własny wysiłek). W domu 8 s� spadki, 
darowizny, długi zaci�gane w banku itd. 

- w domu 10 - pieni�dze czerpane z wykonywanej profesji , czy te� otrzymywane za 
wypełnianie danej funkcji społecznej (s�dzia, prominent). Człowiek ju� nie zarabia pieni�dzy, 
on je dostaje od społecze�stwa. 

S� tu równie� wolne zawody - kiedy człowiek pracuje z powołania (malarze, muzycy itd.). 
- dom 6 mówi o zatrudnieniu i te� ma jaki� zwi�zek z pieni�dzmi. 



- w domu 5 s� pieni�dze czerpane ze spekulacji na giełdzie, gier hazardowych, 
prowadzenia domów publicznych, domów gry, kin, restauracji i teatrów (całego pionu 
kultury); 

- sprawy sentymentalne s� do�� trudne do rozró�nienia, bo ludzie nie raz myl� ró�ne 
uczucia. Dom 5 mówi o afektach, o �yciu uczuciowym. Sygnifikator domu 5, planeta 
władaj�ca mówi o budzeniu si� uczucia. Niezale�nie od jego przebiegu potem. Zawsze z 
domem 5 zwi�zany jest afekt, a z domem 12 równie�, gdy� w domu 12 s� sprawy prywatne, 
to co my uwa�amy za nasz� �cisł� tajemnic� prywatn�. A miło�� ma równie� i takie oblicze. 
Oczywi�cie mog� to by� zdrady mał�onki, ale niekoniecznie. Człowiek wolny te� mo�e si� w 
tajemnicy spotyka� z jak�� pani�. W domu 7 nie ma uczu�, s� kontrakty i umowy; 

- przyjaciele s� w domu 11,  z tym �e jest to dom osób, które nam zrealizuj� nasze 
zamiary. Czyli ci,  którzy chc� nas wysłucha� i pomóc nam w realizacji naszych chciejstw - to 
s� przyjaciele; 

- wrogowie s� sygnifikowani przez dom 12 i 7. W domu 7 s� wrogowie jawni, przeciwnicy 
w pojedynkach, kłótnicy, kontestatorzy. Natomiast w domu 12 s� wrogowie utajeni. Osoby 
wredne, udaj�ce przyjaciół; 

- rodze�stwo młodsze - dom 3, 5,7 itd., starsze dom 11,9,7 itd. (liczy si� ka�da ci��a 
noszona przez matk�); 

- wszelkie przeniesienia, zmiany miejsca pobytu, przeprowadzki, krótkie podró�e 
(wycieczki) sygnifikowane s� przez dom 3; 

- wielkie podró�e zagraniczne - przez dom 9. Zwłaszcza te, które trwaj� ponad miesi�c; 
- rodzice: ojca sygnifikuje zawsze dom 4, matk� dom 10;  
O wiele wa�niejsze od szczegółowych s� sygnifikatory ogólne. Poniewa� jest stosunkowo 

łatwo je zapami�ta� - nale�y to zrobi�. :Bez nich nie dokona si� �adnej porz�dnej 
interpretacji.  

* dom 2 (finanse) sygnfikowany jest głównie przez Jowisza i Ksi��yc. Jowisz sygnifikuje 
wła�ciwie sytuacj� �yciow�, nasz� wa�no�� społeczn�, osi�gni�t� przez dobra materialne, 
honory i zaszczyty społeczne .To jest bur�uj, posiadacz. Natomiast Ksi��yc - przez handel i 
inne pospolite zawody. Mo�e by� lekarz, gdy� chodzi tu o wszelki, ustawiczny styk z obcymi 
lud�mi, z klientel�. Jowisz i Ksi��yc w dobrym wzajemnym aspekcie w horoskopie 
urodzeniowym sprzyjaj� bogactwu, zale�nie od mocy poło�enia tych planet. Z tym, �e 
dopiero na staro��. 

* dom 3: małe zmiany miejsca pobytu i �rodki lokomocji u�ywane do tego celu to 
Merkury i Ksi��yc. Natomiast samochód, samolot i wszelkie nowoczesne �rodki komunikacji 
- to Uran. Znak Wodnika równie� rozpatruje si� w tej sprawie, bo symbolizuje on szyny kolei 
�elaznej. Bardzo cz�sto jest podkre�lony u kolejarzy. Oczywi�cie sygnifikuje te� fale radiowe, 
druty telefoniczne itp., ale to ju� tam, gdzie chodzi o zawód. 

* dom 4: ojca sygnifikuje Saturn i Sło�ce. Z tym, �e Sło�ce w ci�gu dnia, a Saturn w ci�gu 
nocy. Przy urodzeniu nocnym Sło�ce sygnifikuje wtedy dziadka - ojca ojca. Odwrotna 
sytuacja jest, kiedy Sło�ce jest u góry horoskopu. Wtedy Saturn sygnifikuje dziadka. Z 
jednym wyj�tkiem: bywa, �e ojciec jest wyj�tkowo stary - wtedy mo�e sygnifikowa� go 
Saturn, ale ł�cznie ze Sło�cem. 

* Poza tym Saturn sygnifikuje koniec �ycia, okre�la warunki naszego �ycia przed �mierci�, 
nasze do�wiadczenie �yciowe, wykształcenie, erudycj�, sposób wyci�gania wniosków z 
do�wiadcze�,  mo�liwo�� przekazywania nabytej wiedzy innym. Sygnifikuje te� 
nieruchomo�ci :posiadane na własno��, własny dom na wsi, ziemi�, kapitał i okre�la wygl�d 
naszego grobu (przez swe poło�enie i aspekty). 

* dom 5: tam gdzie mowa o rozrywkach i rado�ciach, to przede wszystkim Sło�ce i 
Wenus. Sło�ce wszystko o�wietla i rozwesela, Wenus to miło�� itd. Z tym, �e Sło�ce bardziej 



opisuje tu spektakle, teatr, luksus, kawiarnie, restauracje, bale, a Wenus miło��, sztuk�, 
kokieteri� (zawsze konsultujemy si� z Wenus dla zrozumienia sposobu u�ywanego do 
uwodzenia innych), stosowane ozdoby, dekoracje, kamufla�e. Natomiast Ksi��yc opisuje 
zwi�zki sentymentalne. S� to do�� pospolite, cz�sto lekcewa�one przez dany obiekt zwi�zki, 
które jednak zamieniaj� si� w uczuciowe. Wła�nie Ksi��yc opisuje nasze przywi�zania. Uran 
symbolizuje wszelkie przyja�nie, wolne zwi�zki do�� burzliwie si� układaj�ce, zwłaszcza 
je�eli jest dysponowany przez Wenus, albo w silnym jej aspekcie. Uran ma w sobie 
spontaniczno��, która n�ci wielu ludzi (romantyczna miło�� od pierwszego wejrzenia). 

* dom 6: choroby nabyte, które staj� si� chroniczne - to Saturn. Gor�czka, zapalenia i 
złamania - to Mars. 	rodki lecz�ce - zawsze Merkury. 
     * dom 7: mał�e�stwo u m��czyzn sygnifikowane jest przez Ksi��yc i Wenus, a u kobiet 
przez Sło�ce i Marsa. Wszelka otwarta wojna, jawni wrogowie, konflikty - to Mars. Procesy 
prawne to Merkury i Jowisz. Merkury raczej cywilne i orzeczenia s�dowe. Jowisz - procesy 
karne . 

* dom 8: �mier� ma analogi� do Plutona i Saturna. Saturn wszystko ko�czy, Pluto - 
rozkłada. Spadek natomiast i wszelkie zaci�gania długów s� zwi�zane z Saturnem. 

* dom 9: długie podró�e morskie sygnifikowane s� przez Ksi��yc i Neptuna; dokonywane 
po l�dzie - przez Sło�ce, Marsa, Merkurego, a samolotem - przez Urana. Spekulacje 
filozoficzne, religijne, nauki wy�sze, sztuki pi�kne - sygnifikowane s� przez Jowisza. Nasza 
wyobra�nia przez Ksi��yc, marzenia - przez Neptuna. Kultura intelektualna danego człowieka 
- przez Merkurego. Natomiast duch i rozwój duchowy równie� uzale�niony jest od Neptuna. 
Ciekawo�� naukowa, penetracja, inwencja twórcza - to Uran. Ciekawo�� psychiczna, intuicja, 
dar profetyczny, podró�e astralne, medytacje - to Neptun. A astrologia - Pluto, ale tak�e Uran 
i Neptun. 

* dom 10: matka sygnifikowana jest zawsze przez Ksi��yc przy urodzeniu nocnym, a 
przez Wenus - przy dziennym. Natomiast tam, gdzie chodzi o nasz autorytet, renom� 
posiadan� w społecze�stwie, sukcesy w karierze itd.- to Sło�ce. Wszelkie zaszczyty, nagrody, 
dyplomy - to Jowisz, a sukcesy towarzyskie, socjalne, popularno�� raczej artystyczna - to 
Wenus.  

* dom 11: wiernych przyjaciół sygnifikuje zawsze Jowisz. Mo�na w ogóle nie rozpatrywa� 
domu 11, a po dobrych aspektach Jowisza zorientowa� si�, �e człowiek ma protekcj�. 
Natomiast tam, gdzie przyja�� zamienia si� w miło�� - to Wenus (chodzi tu o miło�� 
bezinteresown�). 

* dom 12: choroby chroniczne, zwłaszcza parali� - sygnifikuje Saturn. Czasami gru�lic�. 
Wi�zienie, tajnych wrogów - równie� Saturn. Zainteresowania okultystyczne sygnifikowane 
s� przez Ksi��yc - tam gdzie chodzi o nauk� okultyzmu. Je�eli chodzi o magi� - to Pluto. 

* Sygnifikacja wieku osób z otoczenia 
a) Starcy powy�ej 65 lat - to Saturn; 
b) 50 - 60 lat - Jowisz; 
c) 40 - 50 lat Sło�ce; 
d) 30 - 40 lat - Mars;  
e) Merkury - to młodzi chłopcy,  
f) Wenus - młode kobiety. 
g) Dzieci - Ksi��yc. 
Ogólne sygnifikacje osób z otoczenia (w jakich warunkach �yj�, kim s�): 
* Ludzie �onaci sygnifikowani s� przez Jowisza. Dlatego Jowisz w Wadze oznacza zawsze 

wi�cej ni� jedno mał�e�stwo. Ksi��yc oznacza równie� m��atki. Dlatego te� Wenus w 
horoskopie m�skim opisuje kochank�, a Ksi��yc - mał�onk�. 



* Kapłani, wa�ni urz�dnicy pa�stwowi, protektorzy, opiekunowie - Jowisz. Pi�kne kobiety 
(takie bardziej ozdobne) - to Wenus. 

* Kobiety ci��ko do�wiadczone przez los, spracowane, spłakane, brzydkie - to Saturn 
(zwłaszcza brzydkie), a Wenus w Kozioro�cu i czasami w Wodniku - to kobiety, które maj� 
ci��kie kłopoty. 

* Marzyciele, hochsztaplerzy, ludzie niestali, wredni, zdradliwi - to Neptun. Tak�e 
bioenergoterapeuci. 

* Oryginałowie, wybitni ekscentrycy, okulty�ci, ró�d�karze - to Uran. Jogowie i M�drcy - 
to Pluto. Tak samo jak magowie. 

* Pisarze, wychowawcy ludzko�ci, intelektuali�ci - to Merkury. 
* 
ołnierze, sportowcy, siłacze, lekkoatleci - to Mars. 
22. Sygnifikatory graj� główn� rol� w interpretacji. S� one jak igła ci�gn�ca nitk� przy 

hafcie. Tak za nimi ma pod��a� nasza dedukcja. 
23. Najpierw trzeba dokładnie ustali�, jak� dziedzin� chce si� interpretowa�. I zrozumie�, 

�e ka�da dziedzina, odpowiednio okre�lona, jest zamkni�ta w jednym domu. Je�eli 
omawiamy finanse, to podzielmy je sobie i zrozummy, o któr� cz��� tych finansów nam 
chodzi, i tylko t� interpretujmy. 

24. Trzeba ustali� sygnifikatory szczegółowe i ogólne tej dziedziny. 
25. Zwraca� uwag� tylko na te sygnifikatory! Unika� starannie mieszania sygnifikatorów 

tej dziedziny z sygnifikatorami dziedziny pokrewnej. Jest to najcz�stsza przyczyna wielkich 
bł�dów interpretacyjnych. 

Np. je�eli dziedzin� interpretowan� b�dzie mał�e�stwo, trzeba obserwowa� sygnifikatory 
szczegółowe i ogólne domu 7, a nie miesza� ich z sygnifikatorami np. domu 5. 

26. Je�eli sygnifikatory s� ju� wybrane zgodnie z reguł� 21, mo�na je dokładnie 
przeanalizowa�: 

a) zgodnie z ich własn�, przyrodzon� natur� 
b) zgodnie z sygnifikacj� domu, który zajmuj� w danym temacie. 
c) zgodnie ze znakiem, w którym si� znajduj� 
d) zgodnie z sił� ich pozycji zodiakalnej 
e) zgodnie z ich aspektami, które przyspieszaj�, przysparzaj� korzy�ci, albo s� 

niekorzystne 
f) trzeba obserwowa� jedn� po drugiej planety aspektuj�ce sygnifikatory. Aby nie 

przeoczy� jakiego� aspektu najlepiej nabra� pewnego zwyczaju: wodzenia okiem wkoło po 
horoskopie; poczynaj�c od wybranego sygnifikatora i przechodz�c przez wszystkie planety 
wracamy do danego sygnifikatora. To jest wła�nie takie haftowanie w horoskopie - cały czas 
w kółeczko. 

g) trzeba notowa� sił� lub słabo�� danego sygnifikatora, zgodnie z jego natur� oraz 
pozycj� w domu i znaku.  Im ci��sza planeta, tym ma wi�ksze znaczenie w horoskopie. 
Najwa�niejszy jest Jowisz i Sło�ce. 
�dne aspekty do Jowisza i Sło�ca nie zmieni� ich 
natury. Natomiast planety l�ejsze s� bardzo zmieniane przez aspekty do Jowisza i Sło�ca. 
Ksi��yc natomiast nabiera cech planety, która go aspektuje, bo jest najmniejszy i najszybciej 
reaguj�cy. 

Pozycja w znaku i domu 
Planety s� najsilniejsze na szczycie domów. Im bardziej planeta schodzi ze szczytu i 

wchodzi gł�biej, tym bardziej słabnie (przez sw� pozycj� horoskopow�). Natomiast w znaku - 
jest silna przez cały znak. Najsilniejsza jest oczywi�cie na pocz�tku znaku. Na trzy stopnie 
przed ko�cem znaku jej pozycja zodiakalna słabnie.  

 27. Os�dzenie tematu osi�ga si� w dwóch etapach: 



*  detaliczna analiza dokumentacji ze wzgl�du na  materiał faktyczny. Czyli: trzeba si� 
drobiazgowo zapozna� z materiałem dostarczonym przez obraz przyrody. Bo horoskop to 
obraz przyrody. Teraz dopiero mo�emy wyci�gn�� s�d analityczny a posteriori. 

*   nale�y zebra� ten materiał. Dokona� rekonstrukcji cało�ciowej materiału. To jest s�d 
syntetyczny a posteriori, czyli synteza. 

Stadium pierwszego etapu dokonywane jest metodycznie, krok po kroku a� stanie si� ono 
machinalne. Drugie stadium jest dokonywane spontaniczne i kompletnie ko�czy s�d . Tu ju� 
musi pomóc intuicja.  

28. Nie nale�y uwa�a� jakiej� szczególnej dziedziny analizowanej za oderwan� od tematu. 
Uwa�amy j� za oderwan� do momentu analizy. W momencie dokonywania syntezy musimy 
popatrze� znów na cały horoskop. Trzeba j� zwi�za� z cało�ci� horoskopu - dlatego potrzebna 
jest analiza pierwotna ogólna. Najpierw przeprowadza si� analiz� ogóln�, potem dopiero 
przyst�pujemy do analiz szczegółowych, a nast�pnie wracamy do analizy pierwotnej i 
wyci�gamy s�d zgodnie z ni�.  

29. Siła i warto�� wydobywanej informacji musi by� tonizowana i zharmonizowana z 
analiz� pierwotn�.  

30. Władca jakiego� domu znajduj�cy si� w innym domu. Jak działa władca domu 1, 2, 
....11, 12 w domu 1,2, ...12?  Np. Władca Ascendentu w domu 1 - to egotyk, bo jest 
zainteresowany głównie sob� i wszystko widzi przez własne ego. W 2 - to człowiek, który 
chce zarobi�, najbardziej interesuj� go sprawy finansowe, sposób utrzymania si� w �wiecie, 
jest posesywny. To mo�e przybra� bardzo ró�ny kształt, bo niekoniecznie musi zaraz chodzi� 
o pieni�dze. Np. wschodzi Byk, a Wenus w Bli�ni�tach w 2 domu - to mo�e by� pisarz,. który 
w ten sposób sobie zarabia. Nie jest to zaraz jakie� skompiradło, czy biznesmen. Ta 
posesywno�� mo�e by� intelektualna, człowiek chce mie� jak najwi�cej Wiedzy i j� zdobywa. 
Niekoniecznie chodzi o pieni�dze. Jego interesuje, �eby przybywało. W 3 - osobowo�� staje 
si� ruchliwa, nastawiona intelektualnie, na zmiany tematu, podró�owanie, turystyk� - 
wszystkie sygnifikacje 3 domu. W 4 - domator, zainteresowany sprawami rodzinnymi, 
człowiek rozwinie si� najbardziej na staro��. Zajmuje si� nieruchomo�ciami, stanem 
posiadania itd. W 5 - człowiek szuka w �yciu powodzenia, luksusu, rozrywek, przyjemno�ci, 
miło�ci. W zale�no�ci od sygnifikatora i jego zwi�zku z sygnifikatorem ogólnym mo�e by� 
zainteresowany posiadaniem dzieci lub ich wychowywaniem (Merkury - zdolno�ci 
pedagogiczne). W 6 - to albo człowiek wiecznie chory, albo szukaj�cy pracy. W 7 - człowiek 
szuka kontraktów z innymi, mał�e�stwa. W 8 -  człowiek szuka �mierci (cz�ste u 
samobójców), ale mo�e te� walczy� ze �mierci� (je�eli to jest Mars) - jako np. chirurg. Mo�e 
te� znaczy�, �e szuka kontaktów pozagrobowych, interesuj� go duchy, seanse spirytystyczne. 
Mo�e by� to grabarz, rze�nik. W 9 - mo�e to by� zarówno podró�nik, handlowiec, jak i 
człowiek rozwini�ty duchowo. Chodzi o to, �e dokonuje on pewnej ekspansji, niejako 
zagranicznej w stosunku do własnego ego. A ekspansja w wy�szy o�rodek �wiadomo�ci, to 
jeszcze wi�ksza podró� ni� za granic�. W 10 - człowiek jest taka "Zosia-Samosia" - która 
sama siebie zrobiła. Robi karier� - to go najbardziej interesuje. Ekspansja socjalna - nie 
wewn�trzna, naukowa, czy rozwój własny - tylko powodzenie społeczne. Jest to 
charakterystyczne dla polityków. W 11 szuka przyjaciół, protekcji, ułatwienia sobie �ycia, 
klienteli. W 12 - człowiek szuka rozwi�zywania tajemnic, mo�e to by� paralityk, mo�e by� 
okultysta-astrolog, psychoanalityk, lekarz mikrobiolog, a mo�e by� to równie� złodziej, który 
siedzi w wi�zieniu, czy bandyta. 

Władca 8 domu w 2 cz�sty jest u bankowców. W domu 3 - to mo�e by� wypadek 
drogowy, cz�ste jest równie� dla obł�du, bo to �mier� intelektu (sygnifikator musi by� 
Marsem, Saturnem, Uranem, albo jest atakowany silnym, złym aspektem przez te). 



Teraz dom 2. Jak Człowiek radzi sobie w zarobkach, zale�nie od poło�enia Władcy domu 
2. W domu 1 - człowiek zarabia własn� osob�. W 2 obrót pieni��ny. W 3 - komiwoja�er, 
podró�nik, turystyka, handlarz ksi��kami. W 4 - handlarze nieruchomo�ciami, wła�ciciele 
ziemscy, kamienicznicy. W 5 - nauczyciele, dyrektorzy teatrów, aktorzy, wła�ciciele 
kawiarni, galerii, domów publicznych, hazardzi�ci. W 6 - człowiek �yj�cy z zatrudnienia, 
urz�dnik, dyrektor Urz�du Zatrudnienia, lekarz domowy. W 7- prawnicy, kontrakty, spółki. 
W 8 -  renty, dochody, kapitały bankowe, spadki, darowizny. W 9 - naukowcy, profesorowie 
wy�szych uczelni, kapłani, wy�sza nadbudowa społeczna, filozofowie, astrologowie, 
wydawcy, ambasadorowie. W 10 - z robionej kariery (politycy). W 11 - z przyjaciół. W 12 - 
dyrektor wi�zienia, wywiad, policja, ordynator szpitala zamkni�tego, z własnego kalectwa, 
�ebrak, złodziej przest�pca, ze spraw ukrywanych przed społecze�stwem, z okultyzmu. 

Dom 3 czyli intelekt stosowany na codzie�. Jak człowiek my�li? W 1 - poprzez siebie. 
Wszystko bierze do siebie. W 2 - przez sprawy finansowe: opłaci si�, czy nie. Kalkuluje. W 3 
- my�lenie dla my�lenia, bardzo lubi my�le�, dyskutowa�. W 4 - najlepiej my�li w pieleszach 
domowych, cały �wiat widzi przez pryzmat swojej rodziny. W 5 - dyskutanci, kursanci, ludzie 
bywaj�cy na ro�nych spektaklach, spotkaniach towarzyskich, lubi�cy rozrywki intelektualne, 
szachy, gry i zabawy. W 6 - my�li  pracowicie lub chorobliwie, mo�e by� mania. W 7 -  
typowe dla altruisty. człowiek my�li do�� obiektywnie o innych ludziach. Mo�e by� jeszcze 
kłótliwy. W 8 - my�lenie intuicyjne, człowiek strachliwy, niekonsekwentny, mania 
prze�ladowcza, wsz�dzie w�szy strach. W 9 - my�li zbyt ogólnie. Wskakuje na wy�sze pi�tro 
my�lenia, wyci�ga syntez�, a gubi si� w analizie, oderwanie od rzeczywisto�ci, 
abstrakcjonista. W 10 - zale�y mu głównie na przekonaniu innych, my�li autorytatywnie, 
zarozumialec. W 11 - my�li po przyjacielsku, chodzi mu o z realizowanie czego� 
konkretnego. Poło�enie przyjazne, bardzo cz�ste u dziennikarzy, my�l�cych społecznie 
publicystów, altruistów, społeczników. W 12 -  nigdy nie wiadomo, co on my�li. Dyplomata. 
J�zyk słu�y do ukrywania my�li, intryg. Pokr�tny facet.  

Dom 8 - rodzaj �mierci. Poło�enie władcy okre�li nam przyczyn� �mierci. W 1 - własna 
osoba spowoduje �mier�. Mo�e to by� człowiek nieuwa�ny. Je�eli sygnifikator jest zwi�zany 
z domem 3, to przyczyna �mierci jest u�wiadomiona przez jednostk�. Je�eli nie - to nie. W 2 - 
z powodu maj�tku i pieni�dzy. rabu� zamorduje. W 3 - typowe dla wypadków drogowych. W 
4 - z powodu posiadanej ziemi, przez rodzin�, zwłaszcza ojca. W 5 - przez dzieci, przez 
nadu�ycie przyjemno�ci, w sporcie. W 6 -  sami sobie zafundowali�my chorob�, albo si� 
przepracowali�my. W 7 - współmał�onek jest przyczyn� �mierci, pojedynek, wojna, 
wrogowie. W 8 - �mier� dla �mierci, normalna. I tak dalej.  

Dom 10 okre�la nam charakter naszej profesji, naszego powołania, ekspansji dokonywanej 
przez jednostk� w społecze�stwo, po rozwini�ciu własnego ego. W 1 - robimy karier� dla 
samego siebie, dla własnej satysfakcji. W 2 - dla pieni�dzy. W 3 - dla rozwoju 
intelektualnego. W 4 - dla posiadania jak najwi�kszej ilo�ci nieruchomo�ci lub ze wzgl�du na 
rodzin� (kariery dziedziczone). W 5 - dla przyjemno�ci (zrobiona kariera umo�liwia nam 
u�ywanie przyjemno�ci). W 6 - z pracowito�ci, tyramy. W 7 - cz�ste dla polityków, umowy 
socjalne . W 8 - jest to praca na przyszłe wcielenie. Z inspiracji poza cielesnej. W 9 - poczucie 
misji, wychowawcy ludzko�ci. W 10 - kariera dla kariery, potwornie silne ambicje. W 11 - 
typowe dla społeczników. Kariera dla społecze�stwa i z jego powodu. Ludzie, bez własnych 
ambicji, których wynosi tłum. W 12 - kariera robiona z powodu ch�ci walki z przypadkiem 
(jest to najcz�stsza motywacja zaj�cia si� astrologi�).  

eby to wszystko jeszcze bardziej skomplikowa� uprzytomnijmy sobie �e dom 10 

sygnifikowany jest jeszcze przez Kozioro�ca i to wszystko b�dzie funkcjonowało na tej samej 
zasadzie gdy rozpatrujemy Saturna ( tak samo jak władc� domu 10).  

Andrzej Wesołowski - Astrologia - wykład 7 



 Reguły interpretacyjne 

31. Ka�da planeta usytuowana w danym domu stanowi jego cz��� w interpretacji. 
32. Ka�da planeta usytuowana 5° przed szczytem jakiego� domu stanowi cz��� domu, w 

którym si� znalazła oraz nast�pnego, na którego szczycie si� znalazła. Czyli nale�y do 
interpretacji w obu domach. 

33. Ka�da dziedzina interpretacji powinna by� rozwa�ona w swym porz�dku 
hierarchicznym, czyli: 

- dom, który reprezentuje dan� dziedzin�; 
- znak, który uzupełnia sygnifikacj�; 
- planety, które animuj� i daj� niuanse tej sygnifikacji i przynosz� ostateczny jej temat; 
Powstaje w ten sposób pewien zbiorczy, ale detaliczny obraz danej dziedziny. 
Je�eli kilka planet znajduje si� w danym domu, ich zbiorcza sygnifikacja oznaczona jest 

przez dom, w którym si� znajduj�. Wa�no�� roli planet mo�e by� okre�lona w nast�puj�cym 
porz�dku: 

- najwa�niejszy jest władca domu, je�eli znajduje si� w danym domu; 
- władca znaku grupuj�cego planety; 
- planeta poło�ona najbli�ej szczytu domu 
- planeta najsilniejsza przez swa natur� (analogiczn� do danego domu); 
- planeta wywy�szona (w egzaltacji); 
- planeta maj�ca jak�� analogi� z danym domem; 
W tym porz�dku zawsze mo�na ustali�, która planeta jest najwa�niejsza. 
35.Planeta w złym aspekcie do swego dyspozytora daje efekt szczególnie złoczynny. 

Odwrotnie, je�eli chodzi o planet� w dobrym aspekcie swego dyspozytora. Daje ona efekt 
szczególnie dobroczynny. 

36. Planeta w dobrym aspekcie planety znajduj�cej si� w recepcji mutualnej produkuje 
efekt szczególnie szcz��liwy. Planeta w złym aspekcie planety w recepcji mutualnej 
produkuje efekty równie� beneficzne, nawet kwadratura i opozycja wtedy nie s� złe ale 
niedoskonałe, albo takie, z których długo nie mo�na skorzysta� z jakich� powodów. Mo�e by� 
i tak, �e zły aspekt trzeciej planety do tych dwóch łatwo skasuje efekt beneficzny. Jest to 
sytuacja nietrwała. 

37. W temacie radykalnym stosuje si� w praktyce orb o�miostopniow� i trzystopniow� dla 
małych aspektów. W dyrekcjach natomiast - jeden stopie�. W pozostałych dyrekcjach, np. 
sekundarycznych, aspekt musi by� dokładny. 

38. Dla stwierdzenia zwi�zku pomi�dzy osobami w danym temacie nale�y zwróci� uwag� 
na aspekt zły lub dobry. Np. je�eli sygnifikatorem danej osoby, przez wschodz�cy znak Lwa 
jest Sło�ce, to kwadratura Saturna do tego Sło�ca b�dzie sygnalizowa� złe zwi�zki z ojcem 
(ju� sama w sobie). Je�eli do tego doł�czy si� Uran władaj�cy 7 domem - to b�d� to złe 
stosunki mał�e�skie, itd. Dobre aspekty w tym wypadku oznaczaj� dobre stosunki wzajemne. 

39. S�d o naturze danego wydarzenia, wydedukowany z konfiguracji planetarnej 
radykalnej i z dyrekcji nie mo�e by� okre�lony definitywnie, o ile nie jest trzykrotnie 
potwierdzony. Czyli, przede wszystkim musi by� sygnifikacja w horoskopie urodzeniowym, a 
pó�niej jak�� metod�, czy w progresie, czy w dyrekcjach symbolicznych, czy w solariuszu 
znajdujemy analogiczny aspekt - dopiero wtedy mo�na co� stwierdzi� na pewno. Pojedyncza 
sygnifikacja nie powinna by� w ogóle brana pod uwag� - prowadzi do bł�du. 

40. Epoka wydarzenia zapowiadanego w temacie radykalnym jest odnajdywana przez 
dyrekcj� symboliczn� analogiczn� do pozycji radykalnej. Np. wydarzenie wyznaczone przez 



Saturna w kwadraturze Marsa w temacie radykalnym zajdzie wtedy, gdy w dyrekcji 
symbolicznej Saturn dojdzie do półkwadratury Marsa (nie do półsekstylu, czy sekstylu). 

41. Efekt aspektu sygnalizowanego przez temat radykalny zajdzie wtedy, gdy aspekt stanie 
si� �cisły. Efekt ten mo�e zaj�� w nowych warunkach i w dalszym czasie, gdy powstanie 
aspekt analogiczny. Np. Neptun w opozycji Saturna odległy jest od �cisłej opozycji o 7°. 
Znaczy to, �e w 7 roku �ycia zajd� efekty tej opozycji, a nast�pnie gdy Neptun dojdzie do 
135° czyli w 52 roku �ycia. Tak�e i wtedy, gdy Saturn b�dzie 135° od Neptuna. A wi�c trzy 
razy w �yciu mo�e go co� takiego r�bn��. Oczywi�cie bada si� wtedy i te nowe okoliczno�ci, 
bo Neptun i Saturn zmieniły poło�enie i to mo�e zupełnie inaczej zabarwia� całe wydarzenie, 
ale efekt b�dzie tak samo maleficzny. 

42. Aspekt beneficzny w temacie radykalnym zachowuje wszystkie swe prerogatywy w 
dyrekcjach, nawet je�li potem dochodzi w dyrekcjach do złego aspektu. To samo jest z 
solariuszami, progresem i tranzytami. Je�eli mamy Sło�ce w trygonie Saturna, to �aden, 
nawet najgorszy aspekt Saturna do Sło�ca nie zamieni tego trygonu w zły. I opozycji Saturna 
do Sło�ca nie nale�y traktowa� maleficznie. Zachodz�cy w dyrekcji symbolicznej zły aspekt, 
animuje i kondensuje korzystne wibracje konfiguracji radykalnej. Co najwy�ej jakie� 
nieprzyjemne czy niekorzystne warunki doł�czaj� do korzystnego obrazu. Np. Wenus w 
trygonie Marsa w temacie radykalnym. Je�eli przez dyrekcje Wenus dojdzie do opozycji 
Marsa nie nale�y jej interpretowa� złoczynnie, ale raczej według dobroczynnych wła�ciwo�ci 
trygonu. Potem nale�y poszuka�, jak owo nowe poło�enie Wenus psuje te korzystne warunki i 
w czym przeszkadza. 

43. Analogicznie jest w wypadku aspektu maleficznego w temacie radykalnym. Np. Saturn 
w opozycji Marsa. W dyrekcji Mars dochodzi do trygonu Saturna ale nale�y to interpretowa� 
wg znaczenia opozycji. Potem trzeba zbada�, czy nowe poło�enie Marsa nie wnosi jakiego� 
korzystnego warunku, który mógłby by� wykorzystany dla zwalczenia złego wpływu tej 
opozycji. 

44. Aspekt beneficzny, czy maleficzny, powstaj�cy przez dyrekcje miedzy planetami, 
które nie maja aspektu w temacie radykalnym, realizuje tylko mało wa�ne efekty. Wła�ciwie 
powinien by� pomijany. Uwa�a� jednak nale�y, na aspekt do dyspozytora, bo np. Saturn 
mo�e nie mie� aspektów Marsa, ale znajduj�c si� w Baranie, jest przez niego rz�dzony i 
dlatego doszedłszy do jakiegokolwiek aspektu Marsa działa bardzo silnie. Dotyczy to równie� 
planet w recepcji mutualnej, nawet je�eli nie ma mi�dzy nimi aspektów. Np.: brak aspektu 
miedzy Sło�cem a Marsem, ale Sło�ce jest w Baranie a Mars w Lwie i to wystarczy, �eby one 
na siebie bardzo silnie działały. Dyrekcje mi�dzy tymi planetami, s� szczególnie silne. 

45. Aspekt dobroczynny lub złoczynny produkuje nie tylko wydarzenia w �yciu 
posiadacza horoskopu, ale równie� w �yciu otoczenia, rodziny, itd. Mo�na to wydedukowa�, 
posługuj�c si� reguł� domów derywacyjnych. Np. Saturn w opozycji Marsa w 2 i 8 domu, 
tematu radykalnego, nie tylko sprowadza powa�ne trudno�ci finansowe, zapowiada w �yciu 
wła�ciciela horoskopu przedwczesn� �mier� współmał�onka, ale równie� jest sygnifikatorem 
całego szeregu wypadków i nieszcz��� dla kolejnych pokole� rodziny, ciotek, wujków, 
znajomych, wrogów itd. 

46.  Data wydarze� zapowiadanych przez dyrekcje, metod� domów derywacyjnych, jest 
ustalana wg wieku wła�ciciela horoskopu. Np. �mier� matki jest okre�lana nie wg jej wieku, 
ale przez wiek wła�ciciela horoskopu. 

47. Dom i znak zaj�ty przez malefika, oznacza nie tylko organ, czy cz��� ciała atakowan� 
przez chorob�, wyznacza te� dokładny punkt w ciele. Pocz�tek znaku oznacza górn� cz���, 
�rodek - cz��� centraln� organu, a ostatnie stopnie doln�, czasami tyln� cz���, zale�y jak ten 
organ jest zbudowany. Domy i znaki  parzyste oznaczaj� praw� stron� u m��czyzn, a lew� u 



kobiet. Domy i znaki nieparzyste oznaczaj� lew� stron� u m��czyzn, a praw� u kobiet. To ju� 
jest zjawisko radiestezyjne. 

48. Merkury oznacza lekarza i �rodki farmakologiczne stosowane w chorobie. St�d z 
poło�enia Merkurego mo�na wydedukowa� warto�� i dokładno�� diagnozy lekarza, 
skuteczno�� stosowanej terapii i leków. Uran oznacza natomiast chirurga i skuteczno�� 
operacji. Trudno�ci diagnostyczne najcz��ciej powoduje Neptun oraz Pluto. Z tym, �e Neptun 
jest zwalczany homeopatycznie do�� łatwo, natomiast Pluto - nie. 

49. Studium nad tematem radykalnym, musi by� przeprowadzone dosy� rygorystycznie, 
zanim przyst�pi si� do wyliczania dyrekcji, solariuszy itp. Studium przeszło�ci powinno by� 
zrobione bardzo skrupulatnie, zanim oceni si� tera�niejszo�� i zacznie robi� prognoz�. W 
zasadzie nale�ałoby bardzo dokładnie przyzwyczaja� umysł , do poznawania sygnifikacji 
planetarnych. Dlatego najłatwiej to osi�gn�� studiuj�c horoskop, ze wzgl�du na 
weryfikowaln� przeszło��. 

50. Astrologia racjonalna, w przeciwie�stwie do astrologii irracjonalnej, ezoterycznej, czy 
humanistycznej, jest nauk� logiczn� i precyzyjn�. Dla pewno�ci i jasno�ci s�du i dla praktyki, 
nie nale�y zaciemnia� jej okultyzmem i innymi nieweryfikowalnymi praktykami, 
przynajmniej na pocz�tku. 

51.Jest bardzo pouczaj�ce zbada� dobrze jeden temat zgodnie z regułami. Prowadzi to do 
lepszych rezultatów ni� zrobienie stu horoskopów powierzchownie i niezgodnie z regułami. 
Subtelno�� i dokładno�� s�du najlepiej wyrobi� sobie przy studiowaniu wypadków raczej 
typowych, a nie rzadkich i wyj�tkowych. Ka�dy temat jest interesuj�cy, gdy� odzwierciedla 
�ycie. Je�eli przyzwyczai� si� do interpretacji dowolnych tematów, łatwo jest pó�niej 
odró�ni� przypadki typowe od nietypowych. 

52. Na pocz�tku studiów astrologicznych najlepiej trzyma� si� rygorystycznie reguł i 
metody podanej na ko�cu naszych rozwa�a�. 

53. Zawsze trzeba mie� na uwadze znaczenie symbolu, litery pisma astrologicznego. 
Trzeba dobrze rozumie� symbole znaków i planet. 

54. Dla os�dzenia jakiej� dziedziny przez dyrekcje trzeba poruszy� tylko sygnifikatorami 
tej dziedziny. Np. �eby odszuka� przez dyrekcje rok �mierci ojca nale�y ruszy� dyrekcyjnie 
władc� domu 8 w stosunku do 4, który jest ascendentem ojca. Czyli chodzi nam o władc� 
domu 11 tematu radykalnego, który sygnifikuje �mier� ojca (nale�y poruszy� szczyt tego 
domu oraz planety, które si� w nim ewentualnie znalazły). 

55. Ka�da z osób rodze�stwa młodszego jest oznaczona przez dom 3, potem przez trzeci w 
stosunku do trzeciego, czyli 5,7 itd. 

56. Rodze�stwo starsze jest oznaczane przez dom 11, 9, 7 itd. 
57. Ka�de kolejne dziecko posiadacza horoskopu, nawet to, które jest poronione czy 

sp�dzone, jest wyznaczane przez dom 5, 7, 9 itd. 
58. Ka�da osoba mał�onka, czy mał�onki jest wyznaczona przez dom 7, nast�pna przez 9, 

11 itd. dla kolejnych mał�e�stw. Chodzi tu o spraw� zawarcia kontraktu prawnego - to 
uwa�amy za mał�e�stwo. 
ycie "na koci� łap�" traktujemy jak wolny zwi�zek. 

59. Poszukiwanie wpływu gwiazd stałych nie powinno by� przedsi�brane zanim si� - 
bardzo dokładnie i skrupulatnie - nie przestudiuje kombinacji domów, planet, znaków i 
aspektów. To samo dotyczy takich rzeczy jak dekanaty, punkty szcz��cia, czy inne wra�liwe 
punkty horoskopu, czy np. zwykłych czułych stopni Zodiaku jak: 14° Byka - to dyfteryt, 22° 
Ryb - szale�stwo, 6° Lwa - �lepota itd. Ale w interpretacji jest to tylko "kropk� nad i". 
Powinno by� to wyinterpretowane normalnie, a takie punkty s� jedynie czwartym, 
upewniaj�cym czynnikiem. 

60. Aby zreasumowa� w/w wywody, technika interpretacji wymaga: 
1. Gł�bokiej znajomo�ci trzech podstawowych elementów interpretacji; 



2. Znajomo�ci sygnifikacji dwóch głównych zasad; 
3. Okre�lenia zasadniczych sygnifikatorów władcy horoskopu (sygnifikatorem władcy 

horoskopu nazywamy planet� władaj�c� Ascendentem i planety znajduj�ce si� w 
Ascendencie); 

4. Okre�lenia zasadniczych, szczególnie w�złowych, punktów �ycia; 
5. Okre�lenia najbardziej korzystnej i najbardziej niekorzystnej wibracji planetarnej oraz 

efektów wywołanych przez ni�; 
6. Dokonania opisu fizycznego, charakteru, temperamentu, inklinacji, zdolno�ci, ogólnych 

i szczegółowych (okresowych) dyspozycji; 
7. Oceny zdrowia, okre�lenia hylega, anarety, aphety itd., witalno�ci, tendencji 

chorobowych, długo�ci �ycia, przyczyny �mierci (naturalne, czy gwałtowne), ryzyka 
wypadków i operacji; 

8. Oceny finansów, stopnia, jaki mo�e osi�gn�� fortuna, sposobów zarabiania pieni�dzy 
(spadki, spekulacje, inne �ródła); 

9. Oceny sytuacji �yciowej. Ogólne prognostyki na całe �ycie. Warunki społeczne 
normalnego �ycia, mo�liwo�� kariery, zwierzchnicy, osoby równe i podporz�dkowane; 

10. Oceny �ycia uczuciowego: mał�e�stwo, �ycie rodzinne, warunki �ycia rodzinnego; 
11. Okre�lenie ilo�ci dzieci, ich charakteru, temperamentu, dyspozycji, zdolno�ci, zdrowia, 

ich sytuacji �yciowej, mał�e�stwa itd.; 
12. Oceny przyjaciół i znajomych, ich charakteru i dyspozycji - tych najwa�niejszych z 

kr�gu przyjaciół i znajomych; 
13. Okre�lenie wrogów jawnych i ukrytych, ich charakteru, dyspozycji, zawodu itd.; 
14. Oceny podró�y krótkich i dalszych, wod�, l�dem i powietrzem; 
15. Okre�lenie rodze�stwa, ich dyspozycji, charakteru, rodziny, dzieci itd.; 
16. Nast�pnie nale�y dokładnie zanalizowa� koniec �ycia i to kim człowiek b�dzie na 

staro��. Stosunkowo łatwo jest zobaczy� sens tego �ycia, je�eli zobaczy si� jego koniec. 
Tyle przynajmniej trzeba umie� wydedukowa� - na pocz�tku studiów astrologicznych -z 

horoskopu. 
Symbolika astrologiczna 
Mamy obecnie 10 ciał niebieskich: Sło�ce, Ksi��yc, Merkury, Wenus, Mars, Jowisz, 

Saturn, Uran, Neptun, Pluto oraz 12 znaków Zodiaku - czyli 22 symbole, tyle co liter alfabetu 
hebrajskiego. Gdy omawiali�my symbolik� Tarotu powi�zan� z planetami posługiwali�my si� 
astrologi� ezoteryczn�. W astrologii racjonalnej te sprawy wygl�daj� troch� inaczej. Cała 
historia Zwierzy�ca Niebieskiego opowiada dramatyczny przebieg zaj�cia kosmicznego, 
�ycia ludzkiego itd. 

Znak Barana symbolizuje wytrysk energii. Jest to erupcja �wietlnej energii yang. Jako 
pierwszy znak Zodiaku symbolizuje przewodnictwo, pocz�tek i prapocz�tek, a wygi�te rogi 
Barana symbolizuj� tak�e atak. Czyli to, co typowe dla Barana. Wystarczy to zapami�ta�, aby 
bardzo dobrze rozumie� jak działa znak Barana w ró�nych kombinacjach, na szczycie 
jakiego� domu, lub jakie jest działanie jakiej� planety w Baranie. Kiedy b�dziemy mieli znak 
Barana na Ascendencie, b�dziemy mie� człowieka porywczego, do�� szczerego w 
poczynaniach, skłonnego raczej do ataku ni� do bierno�ci, energicznego. Kiedy Baran b�dzie 
na szczycie 2 domu, to ten człowiek tak b�dzie zarabiał. Szybko, porywczo i natychmiast, 
b�dzie bardzo pod tym wzgl�dem agresywny. Na szczycie 3 domu daje to osobowo�� 
aktywn� intelektualnie, itd. 

Znak Byka symbolizuje przewag� elementu ksi��ycowego nad elementem słonecznym. 
Jest to Ksi��yc nad Sło�cem - tak si� cz�sto tłumaczy racjonalnie symbol Byka. Chodzi o to, 
�e znak 2 jest �e�skim elementem siły yin. Przewaga elementu wodnego nad yang powoduje 



powstanie Ziemi. W charakterze ludzkim znak Byka symbolizuje upór, konserwatyzm, 
pracowito�� i te wszystkie cechy woła roboczego. Pewn� przyziemno��, zamiłowanie do 
dobrego jedzenia, napady szału przy próbie naruszenia jego własno�ci, posesywno��. Nie lubi 
czerwonego koloru. 

Znak Bli�ni�t, który niejako rodzi si�, przedstawiany jest jako dwoje dzieci i ma 
symbolizowa� podwójno�� oraz ruch powietrza. (Pierwszy znak jest elementem Ognia, drugi 
- Ziemi, trzeci - Powietrza, czwarty - Wody i te elementy powtarzaj� si�). Byłby to nasz 
intelekt. Duchem jest Baran, ciałem - Byk, intelektem - Bli�ni�ta. Dlatego te� znak Bli�ni�t 
mo�e symbolizowa� z jednej strony ruch powietrza, a z drugiej �ycie społeczne, które jest 
mo�liwe przy pomocy komunikacji, słów i gestów. St�d jest to dziedzina Merkurego. Baran 
realizuje wszystko sił�, pi��ci�, Byk - prac�, a Bli�ni�ta działaj� intelektualnie. 

Znak Raka to fale na jeziorze. Dostrzega si� tak�e zwi�zek z pozycj� embriona w łonie, 
zarodkiem. Rz�dzony jest przez Ksi��yc. Jako czwarty znak symbolizuje macierzy�stwo i 
wszystkie poj�cia z tym zwi�zane. Daje du�� wra�liwo�� psychiczn�, tak samo jak ka�de 
mu�ni�cie wiatru marszczy powierzchni� jeziora i porusza ró�nymi �yj�tkami. Wła�nie taka 
jest psychika człowieka. Znak Raka symbolizuje tak�e fale rozchodz�ce si� w przeciwnych 
kierunkach, a przez to daje kapry�no��. Je�eli dobrze rozumiemy symbol, widzimy jego 
sposób działania i przemy�limy to sobie, wówczas do�� łatwo znale�� cały szereg atrybutów 
zwi�zanych z człowiekiem, który ma te cechy. Znak Raka, to tak�e co�, co jest niejako 
tworem intelektu, co�, co znajduje si� jakby powy�ej normalnego, krytycznego intelektu, 
czyli intuicja i poczucie humoru. 

Znak Lwa mo�e przedstawia� w swojej symbolice ruch ogona tego wielkiego kota. Gdy 
Lew jest na Ascendencie - b�dzie to król zwierz�t. Przy znakach zwierz�cych dusza animalna 
bierze gór� i człowiek jest skazany na uleganie pewnym instynktom zwierz�cym. Lew jest 
raczej stworzeniem leniwym, lubi�cym pust� chwał�, ma pi�kn� grzyw� ale on tylko straszy. 
Zabija jego mniej wybitna i mniej odznaczaj�ca si� mał�onka. Lew wschodz�cy na 
Ascendencie ryczy autorytetem, ale przyparty do muru okazuje si� potulnym kotem. Znak 
Lwa jest symbolem działa� do�� pokr�tnych. 

Je�eli wyobrazimy sobie �ycie ludzkie jako pewn� krzyw�, pełn� ró�nych wpadek, 
lepszych i gorszych momentów i wyznaczymy (na współrz�dnych kartezja�skich) pewien 
pułap szcz��liwo�ci, jaki człowiek mo�e osi�gn�� oraz pewien dół (przez sukces i uczucie 
szcz��liwo�ci rozumiemy spełnienie marze�, a najbardziej przeciwstawne jego woli jest 
cierpienie moralne i fizyczne), to wówczas Lew wła�nie ma tendencj� do �ycia, w sposób 
odpowiedni do jego symbolu graficznego. 

Znak Panny jest jednym z najbardziej skomplikowanych znaków w rysunku. Jest to znak 
Ziemi (wspólny ale pojedynczy), znak zaszeregowania w poczet robotników, 
podporz�dkowania, ci��kiej roboty i ci��kich zmartwie�. Symbolizuje wie�niaka, prac� na 
roli. A poniewa� jest to znak 6, ma wiele wspólnego z naszym zdrowiem i rodzajem pracy 
zawodowej, ci��kiej harówy. Jego symbol graficzny oznacza zwierz� pas�ce si�. I albo 
jeste�my jak ta pasza (rosn�ce zbo�e) i wówczas prze�ywamy wzloty i upadki, albo jeste�my 
jak to zwierz� - paso�ytem nastawionym na u�ycie. 

Znak Wagi jest to cykloida, powtarzanie pewnego kółka. Przedstawia Sło�ce wschodz�ce 
lub zachodz�ce nad horyzontem nad morzem. Symbolizuje wahania. Ale znak Wagi to tak�e 
przeciwstawno�� znaku Barana. Indywidualna akcja Barana zamienia si� w społeczn� akcj� 
Wagi. To ju� nawet nie jest akcja, to jest arbitra�. Waga wszystko dokładnie rozwa�a, ale te� i 
chwieje si� strasznie przy najmniejszym potr�ceniu. Charakter staje si� czuły na ka�d� 
fluktuacj�, ale bardzo obiektywnie rozs�dzaj�cy. Przez to, �e jest to znak Powietrza (jak 
wszystkie znaki powietrza nazywany naukowym) i kardynalny daje bardzo siln� akcj� 
umysłu. S� to ludzie bardzo inteligentni. 



Znaki Powietrza: Bli�ni�ta, Waga i Wodnik s� najcz��ciej spotykane u ludzi o 
zainteresowaniach naukowych. Co wcale nie znaczy, �e np. Byk nie mo�e by� intelektualist�, 
bowiem tak samo działaj� domy: 3, 7, 11. Znak Wagi znalazłszy si� w MC, gdy wschodzi 
jednocze�nie Strzelec oznacza, �e temat mał�e�stwa, kontraktów społecznych, stosunków z 
lud�mi, kontraktów prawnych dominuje w �yciu tego człowieka. Co nie znaczy, �e on przez 
całe �ycie traktuje mał�e�stwo jako najwa�niejsz� spraw�. Przy takich rozwa�aniach zawsze 
trzeba jeszcze doł�czy� symbolik� planet. Wag� rz�dzi Wenus, ale tak�e, przez egzaltacj�, 
Saturn. A to bardzo zmienia posta� rzeczy. 

Znak Skorpiona podobny w rysunku do Panny, ale ko�cz�cy si� jadowitym ��dłem, 
symbolizuje korzenie. Tak jak Panna symbolizowała pszenic�, tak Skorpion symbolizuje 
korzenie tej pszenicy. Znak Skorpiona, jako znak 8 jest parzysty i �e�ski. Tak samo jak Rak 
jest znakiem Wody i w zwi�zku z tym dotyczy bardziej intuicji, wy�szych pi�ter duszy. W 
trygonie Wody, na najni�szym poziomie - nie�wiadomo�ci jest Rak, na wy�szym - 
pod�wiadomo�ci - Skorpion, na najwy�szym - nad�wiadomo�ci - Ryby. Znak Skorpiona 
kojarzy nam si� ze �mierci�, rozkładem, wszystkim tym, co ko�czy akcj� socjaln�. Waga, to 
wła�nie akcja socjalna człowieka. Ego, to co jest "ja", to Baran i pierwszy dom. To co jest 
"ty" w �wiecie otaczaj�cym - to Waga i 7 dom. Dom ósmy to wła�nie koniec tej akcji 
socjalnej człowieka i zaczyna si� �ycie pozagrobowe. Wynika z tego zainteresowanie 
Skorpiona okultyzmem, jog� i wszystkimi sprawami zwi�zanymi z �yciem pozagrobowym. 
Sama symbolika tego znaku oznacza kontrakcj�. W Wadze była akcja, a tu jest jeszcze 
kontrakcja, bo ruch jest przecie� cykliczny, a �ycie pozagrobowe jest tylko przej�ciem do 
�wiata niewidzialnego. Kontrakcja powoduje ruch powrotny, odrodzenie i regeneracj� - 
mo�na wydoby� te cechy z symboliki Skorpiona. Rozkład, po którym zaczyna si� 
regeneracja. St�d cz�sty jest ten znak u lekarzy i innych ludzi, którzy determinuj� losy 
człowieka. O znaku Skorpiona mówi si�, �e powoduje wielkie rozterki wewn�trzne, bo 
zawsze dusza animalna Skorpiona b�dzie wyłaziła, a jednocze�nie wy�sze pi�tro psyche 
walczy z ni� bardzo silnie. Z tej rozterki wewn�trznej rodzi si� nowy człowiek, który jest 
jeszcze w stanie dopomóc innym. 

Znak Strzelca, którego symbolem jest strzała wypuszczona z łuku oznacza akcje Strzelca. 
Akcj� gdzie� wysoko, bo gdy Skorpion to �mier�, Strzelec jest w�drówk� duszy. Strzelec jest 
bardzo cz�sty u kapłanów, ludzi zainteresowanych filozofi�, okultyzmem, podró�ami 
kosmicznymi, czy innymi sprawami oderwanymi od praktycznego �ycia. Strzała mo�e 
równie� symbolizowa� prostolinijno��, st�d np. szczero�� tego znaku. Strzała albo trafia w cel 
- i wtedy ju� w nim zostanie, albo spadnie i próbuje drugi raz. Daje to równie� rozstrzelenie, a 
przez Marsa w Strzelcu w 8 domu - rozstrzelanie. Ch�� podró�owania, ruchliwo��, powstaje 
przez to, �e jest to znak wspólny, a przez to, �e 9 - zainteresowanie wy�szymi studiami, 
podró�ami zagranicznymi, j�zykami obcymi itd. Mo�e równie� mie� wiele wspólnego z 
religi�. Pierwsza połowa Strzelca jest ludzka, druga - zwierz�ca i dla prawidłowego 
wnioskowania nale�y zwróci� uwag�, która jest silniej zaznaczona. 

Znak Kozioro�ca rz�dzony prze Saturna jest kardynalnym znakiem Ziemi. Bardzo cz�sty 
jest u ludzi zajmuj�cych wysokie stanowiska rz�dowe, maj�cych ambicje i zainteresowania 
polityczne. A poniewa� w polityce robi si� karier� raczej na staro��, a Saturn jest planet� 
staro�ci i erudycji, spotykamy ten znak u profesorów wy�szych uczelni, geofizyków, 
matematyków itd. Tam, gdzie oddziaływuje on na wy�sze pi�tra psychiki, a konfiguracja 
planet wskazuje na zainteresowania okultystyczne, wida� ogromny upór, du�� ambicj� i 
metodyczno�� działania. Znak Kozioro�ca jest trudny do zrozumienia dla osoby mieszkaj�cej 
w Warszawie i maj�cej niewiele wspólnego z takim zwierz�ciem. Kozioro�ce s� zwierz�tami 
mało stadnymi, mieszkaj� w bardzo wysokich, niedost�pnych partiach gór i s� niesłychanie 
płochliwe. Ogromnie odporne, potrafi� �y� w potwornych warunkach, prze�y� na lodowcu. 
Jest to saturnowa wytrzymało�� i cz�st� cech� Kozioro�ców jest to, �e potrafi� spa� na 



słomiance lub �y� w trudnych warunkach. S� twardzi, a jednocze�nie s� samotnikami. Kariera 
robiona jest nie dla społecze�stwa, a dla siebie. Ciekawo�� te� jest dla siebie. Znak 
Kozioro�ca, przez to �e jest tak� p�tl�, daje bardzo zawiłe losy �yciowe. Z reguły Kozioro�ec 
ko�czy samobójstwem. Znak ten daje bardzo silny pesymizm. Zwierz� Kozioro�ec ma 
obyczaj, �e w jakim� momencie odrywa si� od stada, nie je, nie pije całymi tygodniami, 
wspina si� na najwy�sz� gór� i skacze w przepa��. Kiedy staro�ytni to zauwa�yli, wybrali to 
zwierz� na symbol znaku. Chodzi tu głównie o ambicj� wspinania si�. Dla siebie, nie dla 
poklasku i podziwu. On si� wspina na najwy�sz� gór� w okolicy i nic ju� wi�cej nie ma do 
roboty. Na Kozioro�cu ko�czy si� mo�liwo�� wspinania si� człowieka. 

Pierwszych 7 znaków, z Wag� wł�cznie, to �ycie materialne, tu na Ziemi. Trzy nast�pne - 
to Astral. Dopiero od Wodnika zaczyna si� wy�sze pi�tro obejmuj�ce Wodnika i Ryby. 

Znak Wodnika przedstawiaj�cy dwie rozchodz�ce si� fale jest stałym elementem 
powietrza. Jego symbolem graficznym s� w rzeczywisto�ci dwa w��e: jeden czarny, drugi 
biały, pod��aj�ce w przeciwnych kierunkach. Jest to walka dwóch przeciwnych natur w 
człowieku i dwóch sił rozkładaj�cych �ycie materialne. Tej siły, która przychodzi i tej, która 
odchodzi. W momencie dezintegracji ciała dusza odchodzi do nieba - biały w��, a ciało wraca 
do ziemi - czarny w��. Wodnik symbolizuje rozł�k� �wiata duchowego ze �wiatem 
materialnym. Jest prawdziwym ko�cem Zodiaku, a pierwsze poł�czenie nast�puje w Rybach. 
Ryby s� prapocz�tkiem Zodiaku, a widzialnym pocz�tkiem jest Baran.. Wodnik rz�dzony jest 
przez Urana, nowoczesn� planet�, symbolizuj�c� współczesn� technik�, rewolucj�, ł�czno�� 
radiow�, itd. Tradycyjnym władc� Wodnika jest Saturn, tak samo jak Kozioro�ca. Saturn ma 
troist� natur�. W znaku Kozioro�ca symbolizuje upór, metodyczno��, erudycj�, mur, 
przeszkod�, pesymizm. W Wodniku symbolizuje ch�� zdobycia wiedzy naukowej i 
zamienienia jej w warto�� techniczn�. Saturn ma tak�e natur� Wagi: rozwa�ania wszystkiego, 
bardzo skrupulatnego mierzenia. W Wodniku daje bardzo ciekawe efekty, bo tego rodzaju 
wewn�trzna walka w człowieku powoduje ferment w �rodowisku i w samym człowieku, a ten 
ferment jest twórczy intelektualnie. 

Znak Ryb to znów powtórzenie poprzedniej sytuacji. Symbol graficzny przedstawia dwie 
ryby pod��aj�ce w przeciwnych kierunkach. Jak popatrzymy na ryby w akwarium, to 
stwierdzimy, �e kr�c� si� bez celu. Ludzie maj�cy znak Ryb, te� lubi� si� włóczy� bez celu. 
To jest ich główne zaj�cie rozrywkowe. Je�eli władca Ascendentu b�dzie w Rybach, człowiek 
lubi samotne spacery, samotne �eglarstwo, medytacje. W Wodniku nast�piło rozł�czenie 
elementów i teraz, na pograniczu Wodnika i Ryb, wy�sza energia jakby wraca przez znak 
Ryb i powstaje plan nowego ciała, które zostanie zrealizowane w Baranie. St�d znak Ryb 
symbolizuje nasz� pod�wiadomo�� i nie�wiadomo��. Efekty domu 12 dlatego s� takie 
maleficzne (mówimy tam o katastrofach, wrogach, chorobach, wi�zieniach itd.), gdy� sami je 
wywołali�my swoj� własn� pod�wiadomo�ci�. 

We wszystkich symbolach rysunkowych planet widzimy kombinacje trzech elementów: 
Sło�ca, Ksi��yca i Ziemi. Ziemia symbolizowana jest jako krzy�. Chodzi tu o form� 
materialn�, jak� idea przyjmuje na Ziemi. A przyjmuje j� przez chwil�, przez moment 
kosmiczny - odzwierciedla to przez horoskop. 

Sło�ce to koło z kropk� w �rodku. Ma to symbolizowa� sił� yang, twórcz�, m�sk� sił� 
�wiatła, albo te� pozytywn� energi� kosmiczn�. Kojarz� si� z tym nast�puj�ce poj�cia jak: 
czysto��, cnota. Ludzie urodzeni dokładnie o wschodzie Sło�ca s� niezwykle przywi�zani do 
tzw. czysto�ci moralnej, nie ulegaj� pokusom. 

Ksi��yc - symbolizuje przeciwstawn� energi� ciemno�ci. 
e�sk� energi� yin. Ksi��yc 
przybywaj�cy rysuje si� na biało, ubywaj�cy na czarno, bo wtedy energia Ksi��yca jest 
szczególnie zło�liwa. Rysowany zwykle jako półksi��yc, w rzeczywisto�ci powinien by� 
oznaczany jako półkole, gdy� Sło�ce jest kołem - doskonało�ci� idei, a Ksi��yc półkolem 
formy materialnej. 



Merkury - jego symbol; składa si� z symbolu Ksi��yca, Sło�ca i Ziemi. Ju� z samego 
rysunku mo�na wydoby� pewne informacje. W �rodku jest Sło�ce, czyli idea, która skupiona 
przez energi� �e�sk� trafia na Ziemi� i to wła�nie jest intelekt, który stanowi ł�cznik 
pomi�dzy ide� niebia�sk� a form� na Ziemi. 

Wenus oznacza uczucie. Pi�tro sublimacji instynktu smaku konsumpcji. 
Mars - jego energia rysowana jako energia wychodz�ca ze Sło�ca, to energia 

pojedynczego promienia Sło�ca, laser. Czyli aktywne działanie. Jest to odwrotno�� Wenus. 
To, co Wenus obudziła, realizujemy przez Marsa. 

Jowisz to Ksi��yc na wschodzie (horoskopu). 
Saturn - odwrotnie - Ksi��yc na zachodzie. 
Działanie Jowisza i Saturna mo�na bardzo prosto sprawdzi�. W ci�gu doby raz dominuje 

Jowisz, a raz Saturn (w horoskopie). Wystarczy zasia� marchewk� przy dominuj�cym 
Jowiszu i przy dominuj�cym Saturnie. Ta "jowiszowa" wyro�nie w na�, a korzonki b�d� 
kiepskie. Przy Saturnie, cała energia pójdzie w korzenie. B�dzie wielka marchew z mał� 
naci�. W po�rednich stanach jest ona normalna. Jowisz znakomicie wydobywa energi� �e�sk� 
i szybko j� realizuje. Saturn znakomicie j� zwalcza. I ogranicza. St�d ich cechy. Jowisz 
sprzyja wszelkiemu �yciu, manifestowaniu si� �ycia, które walczy z entropi� w przyrodzie, a 
Saturn - to wła�nie zjawisko entropii w przyrodzie. I dlatego wydaje si� nam dopustem 
bo�ym. 
ycie, a zwłaszcza nasza psychika nie lubi entropii. 

Uran - rysowany jest symbolem wymy�lonym przez swego odkrywc� (pierwsza litera 
nazwiska). Nie ma nic wspólnego z omawian� powy�ej symbolik�, jako �e Uran, Neptun i 
Pluto s� niedostrzegalne gołym okiem i w zwi�zku z tym pojawiły si� w Zodiaku dopiero 
niedawno. Ale je�eli zna si� dobrze symbole rysuje si� Urana nieco inaczej: jako energi� 
Sło�ca ukierunkowan� w gór�. Jest to raczej �wiatło aparatu filmowego, umo�liwiaj�ce 
rzucenie obrazu na ekran. To jest �wiatło �arówki przez soczewk�, a nie �wiatło Sło�ca. 
Sło�ce wysyła energi� na wszystkie strony, Uran tylko w jednym kierunku, i w dodatku 
niewidzialn�. Niemniej ma co� wspólnego z energi� Sło�ca i Marsa - st�d jego maleficzno��. 
Działa podobnie do koniunkcji Sło�ca z Marsem. 

Neptun - rysowany jako trójz�b Neptuna okre�lany jest cz�sto jako potrójna energia 
wychodz�ca ze Sło�ca. Ale ten symbol nie odpowiada prawdzie. Neptun to przede wszystkim 
inspiracja duchowa. To, �e przyjmuje ona cz�sto wypaczone formy powoduj�c ró�ne 
nieporozumienia na Ziemi, to nie wina Neptuna, tylko człowieka, który jest takim a nie innym 
odbiornikiem tych energii. W ko�cu, jak jest zepsuty odbiornik, to najpi�kniejszy koncert 
b�dzie wypaczony i trudno mie� pretensj� do kompozytora. Tak trzeba rozumie� działanie 
planet. W wypadku Neptuna s� to bardzo subtelne energie, prawidłowo działaj�ce tylko u 
osób bardzo uduchowionych, znaj�cych technik� medytacji, rozwini�tych duchowo, 
walcz�cych z sob�. U Jogina to pracuje prawidłowo, u przeci�tnego człowieka powoduje 
omamy, przewidzenia, złudzenia, narkomani� i jeszcze bardziej pot�guje ksi��ycow� ch�� 
widzenia �wiata w sposób �yczeniowy. Neptun jest wy�sz� oktaw� Wenus, która w 
maleficznym sensie rozleniwia, powoduje przest�pstwa, gwałty, choroby psychiczne na tle 
seksualnym itd. Tradycyjnie, od tysi�cleci uwa�ana jest za przyczyn� najgorszych epidemii, 
jakie zdarzyły si� w historii ludzko�ci. Bardzo uczula nasz organizm na te rzeczy, a u ludzi 
maj�cych du�� wra�liwo�� na wibracje Wenus powoduje w pewnych okresach wył�czenie 
bariery immunologicznej i wtedy ka�dy wirus ich załatwi. Neptun jest jej oktaw� i działa nie 
w �wiecie materialnym, tylko psychicznym i mo�e bardzo silnie zakłóci� prac� �wiadomo�ci. 

Pluto rysowany jest ró�nie. U�ywany przeze mnie symbol przedstawia skasowan� energi� 
Marsa. Czyli jest to Sło�ce w koniunkcji Marsa, ale w Wadze - tak działa Pluto. Działa w 
sposób bierny, a nie aktywny. On absorbuje energi�, działa nieaktywnie,  pochłaniaj�c co�. 
Powoduje całkowit� destrukcj� dotychczasowych sytuacji i odrodzenie w now�. On co� 



zabiera i daje. Nie niszczy niczego do ko�ca. Powoduje tylko przej�cie z jednej sytuacji w 
drug�. Daje metamorfoz�, wła�nie tak�, jak� spowodowałaby koniunkcja Sło�ca z Marsem w 
Wadze, bo jest dysponowana przez Wenus, czyli nie mo�e by� tak bardzo maleficznie i 
odrodzenie nast�pi. Np. dałaby rozwód i nast�pne mał�e�stwo. Dlatego wła�nie Pluto jest 
rysowany w ten sposób. Wszystkie inne jego cechy, symbolizuj�ce prac� nie�wiadomo�ci 
zostały w tym rysunku pomini�te. 
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 Praktyka 

Teraz przyst�pimy do praktycznego zastosowania podanych reguł. Zajmiemy si� 
wygl�dem zewn�trznym oraz tym, jak si� go w astrologii ocenia. Normalnie, racjonalnie 
my�l�cy człowiek nie odtworzy wygl�du osoby horoskopowanej, znaj�c nawet doskonale 
cechy przynoszone przez planety. Dlatego stosuje si� w tym celu okre�lone metody. Przede 
wszystkim nale�y podzieli� temat na: 

a)kolor włosów i oczu; 
b) rysy twarzy; 
Wygl�d zewn�trzny trzeba jakby "rozczłonkowa�" na ró�ne cz��ci, a dopiero pó�niej 

usiłowa� go zło�y�.  
Najwi�ksz� rol� dla wygl�du zewn�trznego odgrywa Ascendent, oraz poło�enie Władcy 

Asc. w znaku i domu; aspekty do władcy Asc. ju� niejako to szlifuj�. Rozumiemy to w ten 
sposób, �e je�eli wschodzi znak rz�dzony przez dan� planet�, czy te� dana planeta to przynosi 
ona konkretne cechy. Czyli: wschodz�cy Strzelec lub wschodz�cy w innym znaku Jowisz - 
jest to wpływ Jowisza. Je�eli Jowisz b�dzie wchodził w Pannie, to b�dzie to wpływ Jowisza i 
Merkurego. Nale�y wówczas poł�czy� jedn� cech� z drug� odpowiednio modyfikuj�c. Trzeba 
jeszcze zaznaczy�, �e dla odtworzenia w wyobra�ni wygl�du człowieka nale�y uprzednio 
zna� jego płe� i ras� antropologiczn�, do której ów osobnik nale�y. Inaczej b�dzie kształtował 
si� wygl�d zewn�trzny w wypadku typu północnego, bałtyckiego (np. Norweg), a inaczej 
typu południowego (Włosi). W Polsce jest tak wielki kocioł kulturowy, �e mo�na spotka� 
wszystkie typy antropologiczne. I d1atego wła�nie trzeba co� najpierw wiedzie� o człowieku, 
�eby odtworzy� jego wygl�d. A priori mo�na stworzy� kilka ró�nych obrazów. 

Kiedy działa Jowisz oczy s� piwne, włosy kasztanowe, ewentualnie ciemno blond. 
Kiedy wschodzi Uran włosy i oczy staj� si� ciemne. Natomiast niesłychanie rzadko i z 

reguły pod wpływem działania sło�ca, Uran daje włosy niesłychanie jasne, tzw. albinosów.  
Merkury -  oczy piwne a włosy bardzo ciemne (tzw. szatyn). 
Wenus po północnej stronie horoskopu - oczy i włosy czarne , po południowej oczy 

niebieskie włosy blond. Przy czarnych włosach s� one jeszcze w charakterystyczny sposób 
trefione, ondulowane. Tu jeszcze jedna uwaga: w pewnym wieku ka�da kobieta jest Wenus i 
chodzi do fryzjera, itd. i w zwi�zku z tym czasem trudno wyczu�. 

Saturn daje włosy na ogół czarne. Mars z zabarwieniem rudawym. Bardzo 
charakterystyczne jest, �e kiedy wchodzi Saturn lub Mars, albo ich znaki, włosy s� cz�sto 
farbowane, Zwłaszcza u kobiet, poniewa� osoby silnie zaznaczonego Saturna lub Marsa nie 
s� zadowolone ze swojego wygl�du zewn�trznego i usiłuj� go zmieni� (szczególnie Mars daje 
energi� do działa� w tym kierunku). Osoby maj�ce Marsa farbuj� si� najcz��ciej na kolor 
rudy a Saturna na czarny, bo nie s� zadowolone ze swojego mysiego koloru włosów. 

Sło�ce w charakterystyczny sposób daje włosy blond, rozja�nione łysiny. U kobiet włosy 
s� długie ale w�tłe i rzadkie. Oczy natomiast przybieraj� kolor zielonkawy, ze złotymi 



rozbłyskami, nieco kocie. Przy wschodz�cym Sło�cu bardzo cz�sto wyst�puje krótkowidztwo 
- czyli okulary. 

Ksi��yc natomiast daje oczy i włosy bardzo ciemne. Z jednym wyj�tkiem: gdy jest w 
pełni, a zwłaszcza gdy dociska tu� do pełni. Nabiera wówczas cech Sło�ca. Włosy staj� si� 
popielate, platynowo - blond, a oczy bardzo jasne, niemal białawe. 

Neptun barwi oczy na kolor morski, włosy natomiast daje ciemne. W ogóle wszystkie 
malefiki barwi� włosy na ciemno i daj� np. włosy ciemne a broda rudawa. 

Pluto działa podobnie, tylko �e daje oczy zdecydowanie piwne, piwno szare. Nie takie jak 
u Jowisza - w odcieniu orzechowym, czy u Merkurego - ciemno piwne. Przy wpływie Plutona 
oczy s� piwno - szare, a włosy na ogół farbowane, ciemno-blond, mysiego koloru. 

Np. wschodzi Skorpion, Pluto jest w Lwie, a Mars w innym znaku, gdzie si� miesza z 
innymi wpływami. Do tego dochodz� jeszcze aspekty i wszystko to razem modyfikuje si� tak 
silnie, �e trzeba sobie wydedukowa� co wyniknie z pomieszania tych wpływów. 

Rysy twarzy zale�� od poło�enia Władcy Asc., ale i od jego dyspozytora. Np. Jowisz w 
Bli�ni�tach jest dysponowany przez Merkurego, a poło�enie Merkurego mo�e mocno 
zmodyfikowa� wpływy Jowisza w Bli�ni�tach. Równie� planeta wschodz�ca w Asc. i jej 
aspekty mog� silnie modyfikowa�. I tu jeszcze jedna uwaga: je�eli nie wschodzi �adna 
planeta , a jaka� silna planeta dominuje w horoskopie np. Saturn w Lwie w Zenicie, to te� 
bardzo silnie zawa�y na wygl�dzie zewn�trznym, rysach twarzy i budowie ciała. 

Ksi��yc daje oczy zdecydowanie okr�głe, wypukłe o du�ych powiekach. Powieki s� tak 
wielkie i wypukłe, jakby si� do ko�ca nie otwierały. Oko ksi��ycowe jest zdecydowanie 
wytrzeszczone. Zarówno Ksi��yc jak i Sło�ce daj� oczy patrz�ce bardzo wyra�nie, chłon�ce 
obraz. 

Człowiek ci�gle jest nastawiony na odbiór wra�e�. Twarz jest zaokr�glona, U m��czyzn s� 
sfeminizowane rysy twarzy, podwójny podbródek, małe, usta, z reguły troch� nad�sane, jakby 
u rozkapryszonego dziecka. Krótki, zadarty nos, czoło wysokie, wypukłe. Wyraz twarzy, to 
wła�nie takie nad�sanie i nie�miało��. U kobiet troch� kokieterii, u m��czyzn zdziecinniało��. 

Sło�ce daje wielk� regularno�� rysów, a z miny bije autorytet i przekonanie o własnej 
warto�ci. 

Merkury daje wielk� subtelno�� i ostro�� rysów, ostry nos, z reguły bardzo spiczasty, o 
wyra�nie zaznaczonych nozdrzach, nieustannie poruszaj�cych si�, jak u królika. Du�e usta - 
od ucha do ucha, du�o z�bów. Podbródek jest spiczasty i twarz przyjmuje trójk�tny kształt, 
chłopi�cy wyraz. Oczy rozbiegane, ruchliwe, w charakterystyczny sposób wydłu�one w 
k�cikach, tzw. egipskie. Wielka elokwencja, wielka ilo�� gestów. Du�a ruchliwo��. Człowiek 
z trudem przesiedzi na miejscu przez godzin�.  

Wenus daje szczególnie pi�kne rysy, małe usta, u�miechni�te, u kobiet troch� wypukłe, a u 
m��czyzn nieco kobiece. Typy uwodzicielskie, pełne kokieterii. 

Mars daje twarz kwadratow�, z wypukło�ci� na czole, tak� jak u barana. Bardzo silny 
nawis brwiowy i czoło składa si� jak gdyby z dwóch cz��ci. Mo�e to by� mniej lub bardziej 
zaznaczone, a dla typów brutalnych charakterystyczne jest wysuniecie czoła. Nos krótki, oczy 
zw��one przez silne zaznaczenie ko�ci policzkowych wydaj� si� sko�ne, chocia� naprawd� 
nie s�. Silny nawis brwiowy, pod którego fałd� znika oko. Ciemna, �niada cera, ogorzało�� 
przez cały rok. Głowa przy chodzeniu i mówieniu odrzucana jest do tyłu, a cała postawa 
wyprostowana, wojownicza. Jest to ulubiona poza Marsa. 

Jowisz daje twarz masywn�, wielk� cz��� twarzow�. Nos rzymski lub grecki. S� dwa typy: 
nos jest silny jak dziób orła, albo bardzo prosty i równy z czołem. Zale�y to od typu 
antropologicznego. Typ północny ma wła�nie rzymski nos, wielki, a południowe typy raczej 
grecki ( na pocz�tku znaku jest grecki nos, a pod koniec rzymski). 



Saturn daje du�� nieregularno�� i brzydot� rysów. Sko�ne oczy, troch� inne ni� u Marsa, 
małe, rozbiegane, wredne, patrz�ce w ziemi�, charakterystyczne jest wydłu�enie podbródka, 
a� do spiczastej, koziej brody. Silnie zaznaczone bruzdy policzkowe - ju� od wczesnej 
:młodo�ci cera ciemna, niezdrowa, krostowata. Charakterystyczne dla pora�enia Saturnem s� 
choroby skóry, egzemy, wypryski, szwankuje przemiana, materii i wida� to na twarzy. Z 
twarzy bije powaga, smutek i rezerwa. 

Uran daje twarz pełn� k�tów prostych, topornie ciosan�, rysy s� bardzo ostre i ko�ciste. 
Typy uranowe s� w ogóle do�� gruboko�ciste. W charakterystyczny sposób ko�ci gdzie� im 
wystaj�. Z twarzy bije niezale�no��, spontaniczno��, ekscentryczno�� w sposobie ubierania. 

Neptun daje twarz owaln� i zdecydowanie blad�. Rysy staj� si� bardziej ni� normalnie 
mi�kkie, oczy cz�sto przesłoni�te powiekami lub wskazuj�ce nieobecno�� duchem. Neptun 
ma kontakt ze �wiatem niewidzialnym i w zwi�zku z tym człowiek sprawia wra�enie 
nieobecnego. To nie jest roztargnienie, tylko zamy�lony wyraz twarzy. Taki kłopotliwy 
wdzi�k. 

Pluto daje twarz owaln�, ale zdecydowanie przedłu�on� w stosunku do normalnych 
proporcji. Twarz jest poci�gła, rysy regularne, ale profil jest wkl��ni�ty. Podbródek jest 
wysuni�ty. Dla typów plutonowych i dominanty Plutona charakterystyczne jest wysuwanie 
dolnej wargi. Z twarzy bije arogancja. U kobiet dolna warga jest bardziej wypukła ni� górna, 
która jest jak gdyby cofni�ta, w��sza. Daje to te� pewne nad�sanie, ale inne ni� u Wenus. Jest 
ukrywanie czego�, z całej osoby bije niepokój wewn�trzny. Plutonowana "nieobecno�� 
duchem" sprawia wra�enie ukrywania czego� i intensywnego rozmy�lania, chocia� nie jest to 
zamierzone. 

Wzrost. Znowu decyduje o tym poło�enie Asc., bo na pocz�tku znaku (wschodz�cy znak 
lub władca Asc. i jego dyspozytor) daje wzrost wysoki, w �rodku �redni, a na ko�cu 
najni�szy. Zale�y to równie� od planety, bo: Sło�ce daje wzrost �redni, Ksi��yc na nowiu 
bardzo niski, w pełni bardzo wysoki i zale�y to od fazy, w jakiej si� znajduje. W pierwszej i 
trzeciej kwadrze b�dzie to wzrost �redni. Merkury daje wzrost �redni lub niski. Wenus i Mars 
- �redni. Jowisz daje z reguły wzrost wy�szy od �redniego, co zale�y od pokolenia, rasy, płci 
itd. Saturn daje wzrost niski. Uran bardzo wysoki. Neptun niski lub �redni a Pluto bardzo 
wysoki i najwi�ksze s� typy plutonowe. 

Tusza. Najbardziej otyłe znaki to Byk i Ryby. Dlatego, �e Wenus i Jowisz daj� 
zamiłowanie do dobrego jedzenia. Z tym, �e Wenus daje wi�ksz� otyło�� i zaburzenia w 
przemianie materii ni� Jowisz. Typ jowiszowy jest tylko troch� opasły, a nie tak wielkim 
grubasem jak typ Wenus. Saturn daje nadmierne wychudzenie. Widoczny jest rz�dzony przez 
niego szkielet. Mars daje szczególnie rozbudowane mi��nie i grube ko�ci - bo to typ 
wojownika. Merkury daje subtelno�� i drobno�� - typow� dla Wietnamczyków, najbardziej 
zaznaczony jest wiek chłopi�cy. Sło�ce daje normalno��, a czasami przy silnych pora�eniach 
- otyło��. Uran, Neptun i Pluto mało wpływaj� na sprawy cielesne i w zwi�zku z tym maj� 
niewielki wpływ na nasz� tusz�. Po�rednio, przez psychik� mog� wywoływa� objawy 
somatyczne. Uran daje zaburzenia hormonalne i tarczyc�. Neptun rz�dzi takimi gruczołami 
jak trzustka, a Pluto sprawami seksualnymi. 

Je�li chodzi o wzrost, to trzeba zwróci� uwag�, czy człowiek nie ma jakich� anomalii. I 
tak: wschodz�ce w Ascendencie Sło�ce powoduje rozja�nienie cery lub plamy na skórze, daje 
krótkowidztwo, zwłaszcza je�eli jest w złych aspektach. Ksi��yc podobnie, z tym �e Ksi��yc 
w rogu horoskopu, atakowany przez Saturna daje zdecydowanego zeza. Ksi��yc w złych 
aspektach, albo �le poło�ony w horoskopie, a jednocze�nie Wenus pora�ona przez Marsa i 
spalona przez Sło�ce (17°) daje tzw. zeza kosmetycznego, czyli specjalnie nie szpec�cego. 
Ksi��yc przez pora�enie daje zeza zbie�nego albo w ogóle �lepot� na jedno oko, sztuczne 
oko. Mars daje blizny i oparzenia widoczne na twarzy. Je�eli Mars jest na pocz�tku znaku, to 
b�dzie to u góry głowy, je�eli w �rodku - to w �rodku, itd. Saturn daje tzw. myszki czyli 



czarne wysepki z k�pk� włosów. Jowisz mo�e da� pewne za�ółcenia cery i przekrwienia. 
Inaczej to działa u ludzi starych. Ka�da planeta daje inne zabarwienie cery. Np. Wenus daje 
bardzo czerwone policzki. 

Uran, Neptun i Pluto z reguły te� powoduj� pora�enia i blizny, ale na ogół pochodz�ce z 
wypadków, nie wrodzone. Mars, na przykład, mo�e da� czerwone plany na twarzy u 
noworodka. Natomiast te trzy raczej działaj� przez wypadki zewn�trzne. Takie rzeczy jak 
brak nogi, czy r�ki trzeba dedukowa� bior�c pod uwag�, czy i kiedy był tam wypadek i jakie 
mógł mie� skutki. 

W astrologii horarnej jest zdecydowanie łatwiej wydedukowa� wygl�d zewn�trzny ni� w 
urodzeniowej. Astrologia horarna pokazuje stan faktyczny w chwili obecnej i mo�na si� sili� 
na wydedukowanie stroju człowieka. Planety, znaki i domy dotycz� równie� opisu ró�nych 
fasonów, kolorów itd. Jest to uzale�nione od pewnej mody w danym okresie. Same znaki te� 
daj� pewn� dominant� kolorystyczn�. Planety reguluj� to nieco inaczej. Baran - to kolor 
czerwony, ale o charakterystycznym zabarwieniu krwi. Byk - biały, kolor mleka. Bli�ni�ta - 
kolory mieszane, merkurialne: kwiatki, groszki, koroneczki. Rak czerwony kolor spieczonego 
raka. Lew - złoty i �ółtej pustyni. Panna - br�zowy i odcienie kolorów jesieni. Waga- to kolor 
biało-czerwony. Skorpion - ciemno br�zowe, sepii, poł�czenia czerwono-czarne z 
rozbłyskami lub czarne rozja�nione elementem dodatkowym. Saturn da smutne czarne. 
Strzelec - br�z, �ół�, pomara�czowy. Kozioro�ec - czer�, wszystkie odmiany szarzyzny. 
Wodnik - niebieski, wody morskiej, nieba w Portugalii. Ryby- zielonkawe i srebrne, tak samo 
jak Ksi��yc. Sło�ce dominuje głównie nad kolorem złotym i jasn� �ółci�. 

Ocena inteligencji, poziomu mentalnego, ocena mentalno�ci i wszelkich anomalii i 
zakłóce� z tym zwi�zanych. Diagnozowanie psychologiczne.  

Zale�y to od poło�enia Sło�ca, Ksi��yca i Merkurego w znakach, ich aspektów do innych 
planet, znaku wchodz�cego, poło�enia Władcy Asc., planet w Asc., dyspozytora tych�e oraz 
szczytu i władcy domu 3. Zale�y tak�e od okadrowania Władcy Asc., planet w Asc. oraz 
władcy domu 3, czyli tych planet, które znajduj� si� najbli�ej. To jest bardzo wa�ne dla oceny 
inteligencji, ale tylko dla tego. Z innych wzgl�dów nie bierzemy okadrowania pod uwag�. 

Inteligencja jest głównie symbolizowana przez Merkurego a mentalno�� przez Sło�ce i 
Ksi��yc. Z tym, �e u kobiet przez Ksi��yc a u m��czyzn przez Sło�ce. I to jest �elazna reguła, 
od której nie ma odst�pstw. Odwrotnie natomiast, je�eli chodzi o cechy dziedziczone po 
przodkach, które te� silnie rzutuj� na mentalno��. Dlatego w trzeciej kolejno�ci patrzymy 
sobie na to drugie ciało �wiec�ce, oceniaj�c które z tych cech s� dziedziczone, a które mo�na 
zmienia�. Bo te, które s� dziedziczone mo�na tylko ogranicza� lub rozwija�, ale zmieni� ich 
si� nie da. 

Je�eli który� z sygnifikatorów mentalno�ci lub inteligencji ma aspekt Merkurego, 
podkre�la to silnie poziom inteligencji i racjonalizm. Nawet przy złym aspekcie wyst�puje 
wtedy silny racjonalizm. Złe aspekty nie powoduj� braku inteligencji. Najwy�ej zakłócenia i 
niewła�ciwe wykorzystanie energii psychicznej. Np. Merkury w koniunkcji lub w trygonie 
Marsa daje tak� sam� inteligencj� jak w opozycji, tylko �e przy opozycji nabiera ona 
charakteru zło�liwego, wyładowa� w postaci agresji j�zorem. Przy aspektach do Wenus 
charakter nabiera cech artystycznych. Ksi��yc mówi o poziomie wyobra�ni a aspekty z nim 
daj� wyobra�ni� artystyczn� odtwórcz�. Sło�ce - twórcz�. Merkury z Wenus daj� kokieteri� i 
b�dzie to inteligencja ustawicznie nastawiona na przyjemno�ci, gry zabawy i uwodzenie. Przy 
aspektach Marsa wszystko to nabiera du�ej aktywno�ci, czynno�ci i agresji. Sło�ce w 
koniunkcji Marsa charakterystyczne jest dla dobrych strategów i wojskowych. Ksi��yc w 
koniunkcji Marsa - dla osób kłótliwych. Charakterystyczna jest równie� dla Marsa brawura, 
czyli przedobrzenie w odwadze, lekcewa�enie sobie niebezpiecze�stwa, ryzykanctwo, itd. 
Jowisz mówi o sposobie �ycia człowieka w pewnym modelu społecznym i o akceptacji przez 
to społecze�stwo. Jowisz, Saturn, Uran, Neptun i Pluto s� planetami społecznymi, 



mówi�cymi o społecznej stronie �ycia człowieka. Jowisz powoduje przestrzeganie (lub nie) 
form legalnych, �ycie zgodne z prawem i porz�dkiem przyj�tym przez dan� grup� społeczn�, 
szacunek społeczny, uczciwo��, zdrowy rozs�dek. Przy silnych złych aspektach Sło�ca lub 
Ksi��yca z Jowiszem, mog� by� jakie� zakłócenia, pot�pienie społeczne itp., z powodu 
popełnionych bł�dów, ale nigdy na ogół nie s� one powa�ne. Zwykle s� to jakie� 
nieporozumienia z których si� szybko wybrnie, bo nawet złe aspekty Jowisza nie s� specjalnie 
gro�ne. Działanie Jowisza w złych aspektach charakteryzuje si� nieporozumieniami, 
opó�nieniami, pojawiaj�cymi si� trudno�ciami prawnymi, które s� do przebrni�cia i 
załatwienia. Natomiast bardzo silnie - jako benefik - działa w aspektach dobrych, od razu 
poprawiaj�c jak�� spraw�. Nie nale�y przecenia� opozycji lub kwadratur Jowisza. Wa�niejsze 
jest jego poło�enie w horoskopie. Je�eli Jowisz jest bardzo silny w horoskopie, a jakie� 
planety zawiaduj�ce inteligencj� znajduj� si� w znakach jowiszowych, s� tak mocno przez 
niego zabarwione, �e nie maj� złych cech. Jest to znacznie wa�niejsze nawet od opozycji. 

Saturn ma - w dobrym sensie - najwi�cej wspólnego z pracowito�ci� człowieka, erudycj�, 
zbieranym do�wiadczeniem oraz wyci�ganiem wniosków syntetycznych a posteriori. Działa 
on cyklicznie, powoduj�c w �yciu ró�ne kryzysy, ale daje te� olbrzymi� erudycj� pozwalaj�c� 
radzi� innym, dar strategii, wytrzymało��, persewerancj� - konieczne dla sukcesów 
politycznych i naukowych. Dlatego te� dla oceny sposobu w jaki człowiek korzysta z 
prze�ytych do�wiadcze�, jakie wyci�ga wnioski, czy ma talent filozoficzny - wa�ne s� 
aspekty i poło�enie Saturna.  

Uran to nasza inwencja i pomysłowo��. W zwi�zku z tym aspekty z Uranem daj� nagłe 
sukcesy towarzyskie, przyjacielskie czy publiczne. Charakterystyczny jest tak samo dla 
astrologów czy psychologów, jak i dla pracownika telewizji - zale�y to od usytuowania w 
domach. Uran jest typowy dla pionierów cywilizacji w najszerszym tego stwierdzenia 
znaczeniu. Przy dobrych aspektach Sło�ca, Ksi��yca czy Merkurego z Uranem wyst�puje 
ogromna pomysłowo��, inwencja, sukcesy społeczne. Przy złych - nerwowo�� i nagłe wpadki 
po sukcesach pocz�tkowych. Ksi��yc w złych aspektach Urana powoduje - u kobiet - 
poczucie samodzielno�ci utrudniaj�ce �ycie mał�e�skie i rodzinne. U m��czyzn koniunkcja 
lub zły aspekt Ksi��yca z Uranem jest charakterystyczne dla rozwodów i wła�nie takich cech 
mał�onki. Sło�ce w złym aspekcie Urana b�dzie powodowało nerwowo��, spontaniczno�� i 
nagłe decyzje zako�czenia jakich� sytuacji. Trygon czy sekstyl Urana wyst�puje u osób, które 
osi�gaj� spor� wiedz� o psychologii praktycznej. Pobudza intuicj� i jest dobrym kanałem 
ł�cz�cym �wiadomo�� z pod�wiadomo�ci�. Uran pokazuje sposób w jaki �wiadomo�� 
korzysta z usług pod�wiadomo�ci, daje wyczucie, szybko�� diagnozy itd., zainteresowanie 
wszystkim co nowe, ciekawe, co nie stanowi �ycia codziennego. 

Neptun i aspekty z Neptunem - w dobroczynnym sensie - informuj� o uduchowieniu 
człowieka, o inspiracji, o mo�liwo�ciach si�gni�cia w �wiat niewidzialny. Bez pomocy 
Neptuna nie mo�na tego dokona�. Zawiaduje on wy�sz� cz��ci� naszej psychiki, ale przy 
złych aspektach inspiracje ulegn� przekłamaniu daj�c zakłócenia, choroby psychiczne tzw. 
nawiedzenia. Neptun zawsze daje marzycielstwo, wyobra�ni�, mo�liwo�� oderwania si� od 
rzeczywisto�ci i uleganie złudzeniom. 

Ksi��yc w koniunkcji czy opozycji Neptuna jest charakterystyczny w horoskopach 
kobiecych dla uwiedzenia i porzucenia oraz innych rozczarowa� tego typu, poniewa� istnieje 
ogromna łatwo�� wytwarzania tych samozłudze�. U m��czyzn na ogół nie działa to tak �le, 
ale te� powoduje silny brak praktycyzmu i długotrwałe unikanie m�skiej odpowiedzialno�ci. 
Zwłaszcza Sło�ce w koniunkcji Neptuna. 

eby zrozumie� działanie Neptuna nale�y zobaczy�, �e jednostka �ywa walczy z cał� 

przyrod� nieo�ywion�, z tzw. zjawiskiem entropii. Jednostka �ywa i �ycie w kosmosie jest 
czym� niebywale rzadkim. Cała przyroda nieo�ywiona d��y do zdezintegrowania jednostki 
�ywej. A wła�nie Neptun zwalcza zjawisko entropii i dzi�ki niemu jednostka �ywa 



przeciwstawia si� mu. I dla tego wszystkie złe aspekty Neptuna mog� przeszkodzi� w tej 
walce powoduj�c choroby psychiczne, czy jakie� inne zakłócenia. 

Pluto - w dobrym sensie - daje nam kontakt z wy�szym o�rodkiem �wiadomo�ci. 
Popularnie nazywa si� to pod�wiadomo�ci� społeczn�. Pluto daje nam kontakt z 
pod�wiadomo�ci� zbiorow� całej ludzko�ci. Prawdopodobnie ma on jaki� zwi�zek z prac� 
szyszynki i mó�d�ku. Reguluje te procesy i łatwo zauwa�y�, �e przy zakłóceniach działania 
Plutona jest nadczynno�� czy niedoczynno�� tej cz��ci mózgu. Pluto ma wiele wspólnego z 
mo�liwo�ciami regeneracyjnymi psychiki i perfekcjonizmem, gdy� dzieje si� to tylko przez 
ide�, a inaczej jest niemo�liwe. Dlatego mocno zaznaczony w horoskopie Pluto jest cz�sty u 
Jogów i ludzi zajmuj�cych si� rozwojem duchowym. Ale równie� i u kulturystów, bo ulegaj�c 
inspiracjom duchowym Plutona mo�na doskonali� swoje ciało zewn�trzne. Zale�y na jakim 
poziomie si� ten bodziec odbierze. Nasza psychika nie zawsze jest odbiornikiem doskonałym. 

Poło�enie planet w znakach jest niezmiernie wa�ne dla inteligencji. Inteligencj� 
nazywamy wpływ merkurialny a mentalno�ci� wpływ Sło�ca i Ksi��yca. Mentalno�� jest to 
inteligencja nabyta w procesie wykształcenia - nie wrodzona, merkurialna, Mentalno�� jest to 
ta cecha, która wyłazi z pozornie kulturalnego człowieka w sytuacjach krytycznych. 
Mentalno�� nabywamy w �rodowisku pierwotnym i przy silnych napi�ciach emocjonalnych 
zawsze z nas wylezie. 

Baran daje inteligencj� �yw�, ale bardzo pochopn� i cz�sto serce góruje nad my�leniem. 
Daje szybko�� decyzji, aktywno�� intelektualn�. Merkury, Sło�ce czy Ksi��yc w Baranie daj� 
bardzo �yw� inteligencj�, bardzo spostrzegawcz�, szybk� i czynn�. Szybko zamieniaj�c� si� 
w działanie. Działanie króluje nad wszystkim, a tym samym - serce na rozs�dkiem. 

Byk spowalnia to wszystko daj�c silny realny krytycyzm. To nie znaczy, �e Byk jest głupi, 
on jest tylko praktyczny. Natomiast Merkury w Byku mo�e przy złych aspektach spowalnia� 
proces my�lenia daj�c ograniczony realizm krytyczny, nie si�gaj�cy na wy�sze pi�tra 
rozumowania logicznego, badaj�cy wszystko ze strony utylitarnej. B�dzie to raczej spryt do 
pieni�dzy, przy braku polotu intelektualnego 
eby inteligencja nabrała dodatkowych cech 
musi by� silne poparcie ze strony innych planet oraz silnie poło�ona Wenus (zawsze badamy 
to przez dyspozytora). 

Bli�ni�ta s� najlepszym poło�eniem dla Merkurego, daj� wszechstronn�, encyklopedyczn� 
umysłowo��, z tym �e przy złych aspektach do Merkurego lub złym poło�eniu w domach 
horoskopu (np. w 6) mo�e to by� mało wykorzystywane. Bywa tak, �e człowiek jest bardzo 
inteligentny ale nie chce mu si� tego wykorzysta� i przekształca to w błyskotliwo��. Musz� 
by� dodatkowe układy aby ta inteligencja mogła si� wypowiedzie�. Sło�ce i Ksi��yc działaj� 
w Bli�ni�tach nieco inaczej. Mentalno�� Bli�ni�t jest ruchliwa i podwójna i jest inna w 
stosunku do ró�nych grup społecznych. 

W Raku dominuje wyobra�nia Ksi��yca. Merkury w Raku daje szczególnie płodny 
intelekt, charakterystyczny dla pisarzy - dar kreacji intelektualnej. Daje równie� wielk� 
elokwencj�, bo to znak wody, a przy wszystkich znakach wody b�dzie du�a elokwencja. 
Zainteresowania wszechstronne, zarówno historyczne jak i pedagogiczne, charakterystyczne 
jest du�e poczucie humoru i dramatyzmu. 

W Lwie Merkury nie czuje si� najlepiej, tak samo zreszt� jak i Ksi��yc, powoduj�c 
zarozumiało��, pró�no��. Przez całe �ycie człowiek walczy ze zbyt wielkimi ocenami. Przy 
złych aspektach Merkurego b�dzie to zbyt katastroficzne s�dzenie intelektualne. Przy bardzo 
dobrych mo�e by� nadmierna pewno�� siebie, prowadz�ca do ró�nych kłopotów. 

W Pannie Merkury nabiera cech najlepszych, dlatego �e Panna najbardziej mu sprzyja. Jest 
w niej jednocze�nie wywy�szony i w swoim znaku. Daje du�� skrupulatno��, silny realizm 
krytyczny, ale przy złych aspektach - krytykanctwo, nadmiern� skrupulatno�� i pedanteri�. 
Jest jednak wspaniały dla matematyków i ludzi zaj�tych dokładnymi analizami naukowymi. 



W Wadze Merkury nabiera cech s�dzenia. Czasami ma zabarwienie artystyczne. Ksi��yc 
w Wadze - u kobiet - daje wesoło��, du�� sympatyczno��, zainteresowanie mod� i łatwo�� 
ulegania wpływom. Sło�ce w Wadze daje zdecydowanie słab� wol�, a u m��czyzn 
niezdecydowanie. Wola waha si� przed wyborem wła�ciwej drogi. Merkury w Wadze jest 
nienajgorzej poło�ony, gdy� jest to znak naukowy (Bli�ni�ta, Waga i Wodnik). Daje do�� 
wszechstronne, ale jednocze�nie powierzchowne talenty i trzeba si� ci��ko napracowa�, �eby 
zrobi� co� precyzyjnie. Waga to umo�liwia, gdy� jest to znak pewnej analizy i rozwa�ania, 
czyli rozs�dku. Cz�ste jest to u prawników, ludzi zaj�tych literatur� czy ocen� cudzej pracy, 
krytyków literackich, dziennikarzy.  

W Skorpionie intelekt staje si� bardzo dociekliwy i pogł�biony . Skorpion to znak 
penetracji w �wiat niewidzialny, w to co si� rozkłada, co jest pod ziemi�, ukryte- �wiadomo�� 
wst�puje do pod�wiadomo�ci. Penetruje gł�bsze pi�tra psychiki. Cz�ste u psychologów, 
psychoanalityków, astrologów, detektywów, mikrobiologów, diagnostów. 

W Strzelcu Merkury jest zniszczony i staje si� bardzo powierzchowny. Mo�e by� to np. 
dziennikarz, który du�o je�dzi, zna j�zyki obce, ale jego oceny s� bardzo dobroduszne i 
powierzchowne, wszystko go zadawala, wrodzony optymista. Sło�ce w Strzelcu daje siln� 
wol�, rosn�c� z wiekiem, du�� uczciwo��, szczero��, lojalno�� i �yczliwo�� w stosunku do 
ludzi. Ksi��yc w Strzelcu jest charakterystyczny dla osób roztargnionych, biegaj�cych bez 
przerwy my�lami. 

W Kozioro�cu, Ksi��yc jest zniszczony i daje silny pesymizm, praktycyzm, podejrzliwo�� 
i nieufno�� typow� dla saturnowego znaku Kozioro�ca. Ludzie z Ksi��ycem w Kozioro�cu 
ci�gle uskar�aj� si� na swoje zdrowie, uwa�aj�c swe złe samopoczucie za wyj�tkowy 
przypadek, mimo �e powtarzaj� to samo codziennie. Mentalno�� wyrasta ze �rodowiska 
robotniczego, typowego dla osób sprytnych, cwanych, my�l�cych o stronie materialnej �ycia, 
a nie o ideałach. Ci��ko to zwalczy�, bo nawet przy predyspozycjach do rozwoju 
wewn�trznego, Ksi��yc w Kozioro�cu co i raz przysuwa takimi sytuacjami �yciowymi, które 
odwracaj� uwag� od pracy nad sob�. Merkury w Kozioro�cu jest charakterystyczny dla 
strasznych panikarzy. Intelekt jest katastroficzny i przy s�dzeniu czego� zawsze przecenia to 
in minus. Jest bardzo silny krytycyzm, ale nie w stosunku do siebie, nieufno�� i 
rozszczepianie włosa na czworo. 

Sło�ce w Kozioro�cu symbolizuje co� zupełnie innego. Kozioro�ec jest znakiem ambicji, a 
Sło�ce - to nasza wola, która staje si� bardzo ambitna. Jednostka usiłuje sama walczy� i 
wspina� si�, kroczek po kroczku, robi�c karier�, jest uparta o du�ej sile przebicia. Ksi��yc nie 
mo�e tak działa�, bo jest tu zniszczony i przez to daje mentalno�� ambitn� i chytr� ale nie 
maj�c� siły i mo�liwo�ci. Przy Merkurym człowiek nadal b�dzie ambitny, tylko co i raz 
b�dzie panikował i wpadał w popłoch. Znak Kozioro�ca - to konserwatyzm, ka�de nowe jest 
gro�ne.  

Wodnik natomiast jest pod wpływem Urana i daje to wielk� pomysłowo��. Merkury w 
Wodniku jest bardzo charakterystyczny dla zainteresowania naukami humanistycznymi, 
wiedz� o człowieku, naukami społeczno - politycznymi, psychologi�, astrologi� itd. Istnieje 
potrzeba czytania ró�nych ksi��ek, pogł�biania wiedzy, du�a pomysłowo�� i rewolucyjno��. 
Zmysł intelektualny jest reformatorski. Sło�ce w Wodniku jest zniszczone i w zwi�zku z tym 
daje bardzo słab�, łatwo ulegaj�c� wpływom grupy wol�. Czasem jest to bunt przeciwko  
grupie - co te� jest wpływem grupy. Zdarza si� cz�sto u ludzi, którzy wymy�lili co� 
wielkiego, ale nie maj�c poparcia społecznego nie mogli tego zrealizowa�. Charakterystyczne 
jest równie� dla do�� lekkiego i nowoczesnego traktowania spraw rodziny, kariery itd., co si� 
pó�niej m�ci na człowieku. Post�powo�� w fałszywym sensie, czysto zewn�trzna. 

Ksi��yc w Wodniku silnie ulega wpływom daj�c wielk� przyjacielsko��, tolerancyjno��, 
społecznikostwo na staro��, wielki altruizm w przyja�niach. U kobiet powoduje cz�ste 
zmiany partnerów i rozwody. Daje ruchliw�, adaptywn� mentalno��. Człowiek ładnie si� 



zmienia z wiekiem i przystosowuje do ka�dego nowego �rodowiska. Poza tym Ksi��yc w 
Wodniku daje bogate �ycie towarzyskie, otwarty dom i du�o go�ci. 

Merkury w Wodniku jest dobrze poło�ony, bo jest w trygonie Bli�ni�t.  
Sło�ce w Rybach, zwłaszcza u m��czyzn, powoduje marzycielstwo i silnie spowalnia 

rozwój. Daje nieumiej�tno�� realizacji planów, niekonsekwencj�, zmienno��, włóczenie si� 
bez celu. U kobiet to tak �le nie działa, chocia� te� powoduje pewn� kapry�no��, jak 
wszystkie znaki Wody, ale tak�e daje ogromn� wra�liwo�� wyobra�ni. Wola nieco ulega 
wpływom i autorytetom - m��a, ojca i silnie si� od tego uzale�nia, ale jednocze�nie jest du�a 
własna przedsi�biorczo��. Równie� jest wi�ksza aktywno�� i czasem nadmierna zaradno��. 
Ksi��yc w Rybach jest bardzo charakterystyczny dla osób ci��ko chorych, inwalidów, ludzi 
maj�cych dzikie kłopoty rodzinne, np. chor� psychicznie matk�, i ulegaj�cych takim 
wpływom. Dla osób chorych psychicznie, indolentnych, rozmarzonych, wielkich poetów, 
muzyków, absolutnie niezaradnych w �yciu codziennym. Trzeba naprawd� dobrych aspektów 
dla Ksi��yca w Rybach, �eby nie działał tak szkodliwie. Merkury w Rybach jest zniszczony i 
powoduje raczej prac� wyobra�ni ni� intelektu. B�dzie to typowe dla ekspresji malarza, który 
nie potrafi skleci� trzech zda� na temat własnego malowidła, dla grafomanów. To poło�enie 
ł�czy bardzo silnie Merkurego z Neptunem, czyli intuicj�.. Mo�e by� charakterystyczne dla 
człowieka obdarzonego du�� intuicj� i zdolno�ci� jasnowidzenia. Inteligencja jest bez 
przerwy nieobecna w �wiecie otaczaj�cym i trzeba silnych nacisków ze strony innych 
aspektów, �eby powracała. 

Podobnie trzeba rozumie� znak wschodz�cy, który tak samo wpływa na inteligencj� jak 
Merkury, Sło�ce i Ksi��yc, z tym, �e znak wschodz�cy wydobywa najcz��ciej cechy samego 
znaku, bo nie miesza si� z planetami. Dopiero gdy popatrzymy na znak wschodz�cy, 
poło�enie Władcy Asc. w znaku i domu, planety jakie s� w Asc. oraz zanalizujemy wszystkie 
aspekty i poło�enie Sło�ca, Ksi��yca i Merkurego otrzymamy pewien obraz, na kanwie 
którego mo�emy przyst�pi� do dalszej analizy. Ostateczny wniosek mo�na wyci�gn�� dopiero 
przez dom 3, który stanowi obraz inteligencji na codzie� i przez dom 9, który mówi o 
dalszym rozwoju duchowym człowieka. Przez działanie domu 9 cały poprzedni obraz mo�e 
ulec zmianie i nie poznamy człowieka - bo tak si� wychował. Szczyt domu funkcjonuje 
podobnie jak omawiali�my to przy Asc. Nast�pnie patrzymy na poło�enie władcy domu 3 - 
najcz��ciej zgadza si� to z poprzednimi obserwacjami. 

Teraz przyst�pimy do zjawiska okadrowania. Wyst�puje ono zawsze, a polega na tym, �e 
planeta jest okolona dwiema innymi planetami, w dowolnej odległo�ci. Okadrowanie to 
rozumiemy w sposób najprostszy. Np. władc� domu 3 jest Sło�ce i z jednej jego strony jest 
Merkury - mówimy: du�a inteligencja, a z drugiej Uran- cholerna inwentywno��. Czyli 
inteligencja du�a, �ywa i pomysłowa. Je�eli tym władc� b�dzie Ksi��yc- to zauwa�amy: 
wyobra�nia i twórczo�� intelektualna.  

Poło�enie Wenus informuje o �rodkach słu��cych do uwodzenia innych ludzi. Mars daje 
ogromn� czynno�� inteligencji i szybko�� zamieniania jej w czyn. Jowisz - najwi�kszy 
zdrowy rozs�dek i mo�liwo�� oceny sytuacji. Saturn - ogromn� erudycj� i do�wiadczenie, 
szczególnie na staro�� a przy złych aspektach marudzenie i pesymizm. Uran - pomysłowo��, 
Neptun - inspiracj� duchow� i perfekcjonizm. Przy złych aspektach inteligencj� 
destruktywn�, niszcz�c�. nadmiernie krytyczn�. Nale�y bada� okadrowanie władcy Asc. i 
władcy domu 3, zobaczy� co najsilniej kadruje, co si� z sob� ł�czy, a co nie i co� z tego 
wydedukowa�. 

Je�eli chodzi o badanie natury psychicznej, typu nerwicy, stopnia jej zaawansowania, 
wyst�pienia szczególnie silnych objawów i zapobie�enia im, czy szukania sposobu 
pomo�enia człowiekowi, wybrania mu wła�ciwej drogi walki z tego rodzaju zjawiskami, 
psychoterapii - to sprawa, jest bardzo skomplikowana i wymaga osobnego omówienia. 
Pokrótce mo�na powiedzie� tak: podzielmy schorzenia psychiczne w sposób klasyczny na 



paranoidalne i schizofreniczne. Wszelkie choroby paranoidalne maj� zwi�zek z Saturnem a 
schizofrenia z Marsem. Je�eli podzielimy wszystkie planety na saturnowe i marsowe, to 
saturnowymi s� tak�e Uran, Neptun i Pluto, natomiast marsowymi wszystkie pozostałe i 
najsilniej si� z nim ł�cz�. 

Najbardziej klasycznym typem obł�du, który jest zupełnie niewidoczny a� do chwili, gdy 
człowiek traci kontakt z rzeczywisto�ci� i staje si� nieuleczalnym szale�cem jest układ, gdy 
Sło�ce, Ksi��yc, Merkury i Asc. nie maj� z sob� �adnych aspektów, nawet słabych lub tylko 
złe. I wszystkie te cztery punkty s� atakowane przez malefiki, zwłaszcza koniunkcj� lub 
opozycj�. Wystarczy teraz �eby dyrekcje doszły do pewnego punktu i odblokowały który� z 
tych punktów.  

Mniejsze anomalie zachodz� wtedy, gdy ta konstelacja jest osłabiona. I jeszcze jedna 
uwaga. W 29 stopniu Byka s� Plejady i je�eli który� z tych punktów znajdzie si� tam, to mo�e 
to by� plejada ofiar czyjego� szale�stwa. Takie jednostki powinny by� izolowane, tak jak 
kiedy� bywały. 

Okadrowanie jest karmiczne. Przez samo okadrowanie mo�na si� zorientowa� jak� karm� 
przyniósł sobie człowiek na �wiat. Je�eli władca domu 3 jest okadrowany przez Neptuna i 
Urana i człowiek ma dar jasnowidzenia - to karma jest bardzo ci��ka, przez Saturna - ci��ka, 
a przez Jowisza - w nagrod�. 
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Działanie znaków, planet i domów 

Omawiaj�c to zagadnienie nie b�dziemy zajmowali si� natywnikiem, gdy� jest on tylko 
ogólnym trendem, nastawieniem charakterologicznym. Ju� Ptolomeusz mówił, �e nie ma 
losu, jest tylko charakter człowieka. I ten charakter ka�e nam o czym� my�le�, buduje 
chciejstwa nieodparte, do czego� nas skierowuje i cz�sto nie zdajemy sobie sprawy z 
konsekwencji naszych poczyna�. Natomiast wszystkie pozostałe horoskopy: solariusze, 
progresy, itp. mówi� o pewnym "dzianiu si�". I wła�nie owo "dzianie si�" teraz omówimy. 

Wschodz�cy Baran, czy władca Ascendentu w Baranie, czy w ogóle sygnifikowanie 
czego� przez znak Barana oznacza przede wszystkim ogromne o�ywienie danej sprawy. Je�eli 
b�dzie on w domu 1 - jest to o�ywienie działalno�ci osobistej, je�eli w domu 7- o�ywienie 
aktywno�ci partnera, mał�onka, wspólnika. Jest to animacja danej dziedziny. W domu drugim 
- o�ywienie zarobków własnych, w 8 - zarobków m��a, który w tej sprawie zaczyna 
wykazywa� szczególn� aktywno��. W ka�dym razie znak Barana melduje, �e tam wła�nie 
b�dzie miała miejsce szczególna aktywno�� danego okresu, najbardziej jeste�my nastawieni 
na zdobycie czego�, na konkiet�. Poza tym znak Barana b�dzie symbolizował pewien 
idealizm i ch�� obj�cia przywództwa, czyli najwi�ksz� w danym okresie samodzielno��. 
Baran w Ascendencie oznacza najwi�ksz� samodzielno�� danej jednostki, a w domu 3 - 
samodzielno�� brata, czy te� szczególn� samodzielno�� intelektualn� i wykazanie w tej 
dziedzinie najwi�kszej aktywno�ci, zale�nie od układu, bo nie rozpatrujemy tego przecie� z 
jednego czynnika. 

Znak Byka, który jest znakiem Ziemi, bardzo praktycznym i realnie krytycznym, mówi 
nam głównie o sprawach finansowych, gdy� tak wła�nie objawia si� nasz praktycyzm. Znak 
Byka usiłuje realnie popatrze� na dotychczasowe poczynania Barana i praktycznie je 
wykorzysta�. W tym sensie mo�e to by� np. u artysty robienie czego� bardziej realistycznego 
ni� dotychczas. Dotychczasowy pomysł przyjmuje realny kształt. Jest to pewne spełnienie. 
Satysfakcja natury zewn�trznej. Poza tym znak Byka jest rz�dzony przez Wenus i ma wiele 
wspólnego z konsumpcj� sentymentów. Je�eli w ogóle mówi o sprawach sentymentalnych, to 
raczej o ich konsumowaniu. Byk ma du�e apetyty, które musz� by� zaspokojone. Jest to 



raczej zmysł smaku. Je�eli Byk b�dzie w domu 9, to człowiek po wyj�ciu z Mszy 	wi�tej 
powie: "podobało si� wam? bo mnie tak!". Znak Byka jest tak�e znakiem egzaltacji Ksi��yca. 

eby dobrze zrozumie� działanie znaku trzeba pami�ta� jakie planety nim rz�dz�, jakie s� 

zniszczone, jakie w upadku czy w egzaltacji. Np. w Baranie rz�dzi Mars, ale tak�e i Sło�ce, 
dlatego znak Barana przysparza pewnej popularno�ci i sukcesów, stwarza pewne szanse 
socjalne, spotyka si� z akceptacj�. Natomiast Saturn jest tam w upadku, a zniszczona jest 
Wenus. Dlatego je�eli znak Barana zawiera jedn� z tych planet, to natychmiast wytwarzaj� si� 
kłopoty polityczne przez cudz� akcj� i znak Barana b�dzie meldował o tym, �e jacy� ludzie 
typu saturnowego tak nam przysun�, �e si� nie pozbieramy. Poza tym znak Barana wyzwala 
straszn� agresj� Saturna, niewiar� w dotychczasowe struktury, melancholi� i bunty 
wewn�trzne, choroby. Saturn w Baranie lub w domu 1 jest typowy dla schorze� typu raka 
twarzy i mózgu. Najcz��ciej mózgu, który potem przechodzi przerzutami na twarz. W Byku 
natomiast rz�dzi Ksi��yc, wiec z reguły Byk zawieraj�cy Ksi��yc, lub dobry aspekt Wenus do 
Ksi��yca, czy Ksi��yc w dobrym aspekcie do planety znajduj�cej si� w Byku od razu 
przysparza du�ej popularno�ci, towarzysko�ci, zgodno�ci i �ycie w grupie Byk sobie 
konsumuje z przyjemno�ci�. Natomiast kiedy Byk zawiera Plutona, Marsa czy Urana albo ma 
z nimi jakie� zwi�zki, mo�e to wytwarza� nieprzyjemne napi�cia. Z tym, �e Uran jako� sobie 
radzi ze znakiem swojego upadku, wytwarzaj�c co najwy�ej pewne zazdro�ci. Czyli na 
gruncie sentymentalnym ma pewne kłopoty, natomiast w sprawach intelektualnych, którymi 
te� mocno włada, daje pewn� pomysłowo�� i praktyczne mo�liwo�ci. Niejako to Urana 
"uziemia". Natomiast je�eli Wenus b�dzie w Skorpionie w opozycji Urana w Byku, to 
wówczas wytworz� si� potworne trudno�ci sentymentalne, nagłe komplikacje, potworna 
zazdro�� i człowiek b�dzie robił afery bo jest zawistny i posesywny. Je�eli Byk zawiera 
Plutona, mocno ogranicza działanie tej planety, pokazuj�c jej ujemn�, destrukcyjn� stron�. 
Mars w Byku silnie traci na agresji i jak gdyby te� si� uziemia. 

Poniewa� Byk jest znakiem drugim, ma wiele wspólnego z drogami oddechowymi, 
tchawic� i strunami głosowymi, artykułowaniem mowy. Przy obecno�ci w nim malefików 
gro�� choroby dróg oddechowych, organów mowy, jest chrypa, mo�e to by� wulgarny j�zyk. 

Ka�da planeta działa wg mo�liwo�ci znaku. I je�eli popatrzymy na Byka jak na zwierz�, to 
wiemy, �e nie jest to zwierz� specjalnie agresywne, natomiast jest bardzo posesywne. Dlatego 
wkroczenie na jego ł�czk� powoduje atak z jego strony. I robi on to wtedy z dzik� furi�, gdy� 
nade wszystko nie lubi dwóch rzeczy: �eby mu depta� jego kwiatki i �eby mu macha� 
czerwon� płacht� przed nosem. Wtedy mo�e zaatakowa�. Byk jest znakiem histerii i kilka 
razy w �yciu człowiek wpada w tak� dzik� furi�, �e nie zl�knie si� oddziału wojska, a jeszcze 
go pogoni. Na tym polega tłumienie agresji, która si� w Byku kumuluje. On jest opanowany, 
ale do pewnego momentu i wówczas Mars wybucha z ogromn� sił�, maleficzn�. T� analogi� 
mo�na przenie�� na wszystkie działania Marsa, gdy� wg podanych uprzednio reguł planeta 
wnosi do znaku czy domu, w którym si� znajduje, te wszystkie cechy, którymi włada. Wi�c 
Mars, rz�dz�cy domem 1 i 8 wnosi inicjatyw� i ch�� zabicia, czyli reprezentuje zjawisko 
entropii. Mars daje inicjatyw� i destrukcj�, a wprowadzaj�c to do Byka jest to inicjatywa w 
zarobkach, a destrukcja w wydatkach. Ale wystarczy, �e Mars ma trygon Jowisza i nie ma 
złych aspektów, a Wenus te� jest dobrze aspektowana i jest to talent do obrotu gotówk� na 
giełdzie. 

Bli�ni�ta, znak Merkurego, trzeci znak Zodiaku, jest znakiem inteligencji i zawsze trzeba 
rozpatrzy� dom, w którym znalazły si� Bli�ni�ta. Je�eli jest to dom 7 - mówimy, �e jednostka 
szuka kontaktów z lud�mi inteligentnymi, �e ma w tym kierunku ambicj�. Mał�onek musi by� 
inteligentny, przyjaciele. W domu 8 Bli�ni�ta b�d� powodowały, te du�o si� my�li o �mierci, 
o sprawach kapitału, s� zainteresowania okultystyczne. W domu 9 b�d� to talenty j�zykowe, 
literackie, du�o si� czyta na tematy �wiatopogl�dowe, du�o je�dzi. W Zenicie b�dzie to 
zawód zwi�zany z literatur� lub który� z zawodów Merkurego, a �e jest ich 72, wi�c trudno je 



od razu wyliczy�. W ka�dym razie jest to zawód intelektualny. W domu 11 b�d� to 
przyjaciele typu merkurialnego, a w domu 12- tacy wrogowie. 

Je�eli znak Bli�ni�t jest maleficznie zwi�zany z Jowiszem np. w Asc. Strzelec z Marsem w 
opozycji Jowisza w Bli�ni�tach w 7 domu to jest to wówczas gro�na sytuacja, zwłaszcza dla 
kobiety. Wschodz�cy Strzelec daje szczero��, otwarto�� itd., ale Jowisz w 7 domu powoduje 
szukanie kontraktu z innym człowiekiem. Samodzielno�� �adna. W zwi�zku z tym szuka si� 
kontraktu na zasadzie spisania umowy (Bli�ni�ta) - czyli mał�e�stwa, bo Jowisz zawsze d��y 
do legalizacji. Ale jednocze�nie jest opozycja Marsa i potem zrywamy ten zwi�zek z własnej 
inicjatywy. Mars w Strzelcu, Jowisz w Bli�ni�tach - robimy to na pewno par� razy. Mars - 
akcja, Jowisz - społecze�stwo, a zwłaszcza ta jego cz���, od której zale�ymy: urz�dnicy, 
drobna bur�uazja. Nasza akcja jest przeciwna ich opinii. My lekcewa�ymy sobie sprawy 
papierkowe, a oni patrz� tylko przez papiery. Pojawiaj� si� trudno�ci i spory prawne. Jowisz 
w Bli�ni�tach daje te� pewien talent literacki. Jowisz - nagroda, Bli�ni�ta - literatura, sugeruje 
to jakie� nagrody literackie, ale wtedy - i to jest reguła - musi by� silnie powi�zane z domem 
5 horoskopu. Je�eli jest takie powi�zanie, wówczas człowiek jest kreatywny. Natomiast Mars 
w Strzelcu nie powoduje specjalnej kreatywno�ci, a przy wschodz�cym Strzelcu w domu 5 
jest Byk i mamy du�e apetyty seksualne i sentymentalne, jeste�my stali i ani Mars, ani Jowisz 
nie maj� z tym nic wspólnego. 

Rak, tak jak Baran, Waga i Kozioro�ec jest znakiem kardynalnym, a s� to znaki daj�ce 
najwi�cej aktywno�ci. Jest mylne mniemanie, �e Rak nie daje ruchliwo�ci i �e jest to symbol 
osoby siedz�cej na dnie stawu i pilnuj�cej własnego kamienia. To wcale tak nie jest. Rak daje 
ogromn� wra�liwo�� wyobra�ni. Ka�de najmniejsze wydarzenie pobudza wyobra�ni� i 
dlatego Rak jest niesłychanie płodny. Kobiety typu Raka s� szczególnie macierzy�skie, maj� 
du�o dzieci, albo przynajmniej chc� je mie�, je�eli �le poło�ony Saturn przeszkadza 
Ksi��ycowi. Rak jest znakiem 4 i dotyczy równie� zwi�zków rodzinnych, ojczyzny, 
wszelkich spraw zwi�zanych z ojcowizn�, uczuciami patriotycznymi itd. Poniewa� rz�dzi nim 
Ksi��yc wyobra�nia i mentalno�� zale�� silnie od domu i planet znajduj�cych si� w znaku 
Raka. W Raku wywy�szony jest Jowisz, co daje szanse socjalne w pierwotnym �rodowisku, 
wskazuje na pochodzenie człowieka - warstw� socjaln�. 

Poza tym znak Raka daje niezł� pami��, talent dramatyczny, poczucie humoru, co jest 
zwi�zane z siln� wra�liwo�ci� psychiki i ogromn� ruchliwo�ci� wyobra�ni. Zwłaszcza 
Merkury w Raku daje ogromn� zwrotno�� wyobra�ni i ró�ne zainteresowania na raz, talent 
dramatyczny, talent do opowiadania bajek, do filmu, teatru, silne poczucie rytmu i muzyki. 
Sło�ce w Raku powoduje, �e wola jest nieco słaba i chwiejna, natomiast serce bardzo czułe. 
Pobudza to wyobra�ni� , człowiek robi si� sentymentalny i romantyczny. Przy złych 
aspektach Sło�ca człowiek b�dzie mocno histeryczny, przewra�liwiony i istnieje 
niebezpiecze�stwo zbytniego przeczulenia. Ale poniewa� Rak, Skorpion i Ryby maj� 
najwi�cej wspólnego z wy�szymi zdolno�ciami ego i superego, mówimy, �e Rak od razu 
interesuje okultyzmem. Jest bardzo cz�sty u osób jasnowidz�cych, wra�liwych psychicznie, 
posługuj�cych si� kartami Tarotu, rzadko astrologów, ale maj�cych du�e zdolno�ci do pracy 
duchowej poprzez rozwój wyobra�ni. Je�eli np. Rak umiejscowi si� na szczycie domu 9, albo 
Ksi��yc jest poło�ony w sprzyjaj�cych okoliczno�ciach, w Strzelcu czy w domu 9, czy w 
dobrym aspekcie do Jowisza, wytwarza to wielki perfekcjonizm u człowieka, bo pobudliwa 
wyobra�nia ci�gnie go ku wy�szym aspiracjom. Woda jednak wypycha, nie tylko si� w niej 
tonie. Poza tym Jowisz, przez sw� egzaltacj� w znaku Raka, ka�e my�le�, �e od znaku Raka 
zale�y opinia jak� cieszymy si� w danym �rodowisku. Natomiast kiedy w Raku znajduje si� 
Saturn lub Mars, znak Raka bardzo silnie zmienia swoj� sygnifikacj�. Saturn w Raku 
powoduje z reguły sieroctwo, przedwczesn� �mier� jednego z rodziców, jakie� wielkie smutki 
w rodzinie, bied� czy te� wielkie epidemie lub powa�ne kryzysy głodowe w ojczy�nie. 



Poniewa� znak Raka oznacza matk� i macierzy�stwo jest silnie zwi�zany z opieku�czo�ci� 
i jest cz�sty u lekarzy z powołania. Przez swoj� wielk� wyobra�ni� i ł�czno�� z intuicj� Rak 
daje dobrych diagnostów, osoby czułe, łatwo wywołuj�ce w sobie współczucie i Saturn w 
Raku w dobrych aspektach mo�e wywoła� wła�nie najwi�ksze współczucie. B�d� to wielcy 
społecznicy, ludzie pracuj�cy dla społecze�stwa, dla rodziny, na rzecz ludzi upo�ledzonych, 
inwalidów itp. W złych aspektach b�dzie dawał najbardziej ujemne cechy Saturna. Cały 
wysiłek człowieka idzie na marne a w dodatku przysuwa mu całe społecze�stwo. 

Mars w Raku silnie podkre�la agresywno��, jest ju� du�e podejrzenie histerii, powoduje �e 
�adna akcja socjalna nie wypali. B�d� to rewolucje i kłótnie, które irytuj� wszystkich dookoła 
i pod wpływem Marsa bez przerwy kłócimy si� z rodzicami i usiłujemy zwalczy� całe 
�rodowisko. 

Poza tym trzeba zawsze zwróci� uwag� co symbolizuje dana planeta w horoskopie, 
poniewa� w okre�lonej swojej warstwie wyra�a pewien rodzaj akcji przeprowadzanej przez 
człowieka. Przez Marsa w Raku owa akcja ukierunkowana jest na zwalczenie �rodowiska, na 
podporz�dkowanie go sobie za pomoc� kłótni, afer i krzyków, histeryzowania. Mo�e to 
równie� sygnifikowa� np. marynark� wojenn� w zawodzie m��czyzny i mo�e to by� zupełnie 
niezły bosman, który zamiast kłóci� si� z rodzin� ochrzania załog�. W horoskopie kobiecym 
mo�e to oznacza� zawód m��a czy kochanka, który jest marynarzem - pijaczyn� albo posiada 
myjni� samochodow� czy pralni� chemiczn� (zwłaszcza w poł�czeniu z Neptunem). Je�eli 
ten Mars b�dzie z Jowiszem - to człowiek robi akcj� socjaln� obejmuj�c� cały naród, je�eli z 
Saturnem - chodzi mu o robotników i chłopów i b�dzie to ju� ci��ka walka polityczna. A 
je�eli do konstelacji Mars w trygonie Saturna doł�czy si� Jowisz zostanie to uwie�czone 
sukcesem, a je�eli Pluto - destrukcj�. W takim wypadku trzeba zbada� poło�enie Saturna. 
Je�eli Saturn b�dzie w Rybach to działanie jest samotne, w ukryciu, podziemne. 

Wenus działaj�c w znaku Raka daje płodne sentymenty. Sentymenty - w wodzie. Bardzo 
płodne, romantyczne, macierzy�skie, opieku�cze. Mo�e to by� miło�� do muzyki, malarstwa, 
do sztuki, która odbija rzeczywisto��. Zale�y to od tego, czy owa Wenus jest czynna czy 
bierna. Dobry aspekt z Marsem daje czynno��, zły aspekt lub brak aspektu oznacza bierno�� i 
uniemo�liwia czynne uprawianie sztuki. Je�eli Wenus jest z Saturnem, b�dzie to raczej 
muzyka, bo muzyka jest saturnowa. Je�eli b�d� to aspekty Jowisza wzrosn� wówczas szanse 
socjalne, b�dzie to osoba popularna w towarzystwie, lubi�ca bawi� si�, ta�czy�, maj�ca 
ró�nych amantów. Wenus w aspekcie Ksi��yca wskazuje raczej na aktora. Poza tym b�dzie 
sygnifikowała matk�, bardzo wenusow�, romantyczn�, ładn�, mił� osob�. Ładny, wesoły, 
przyjemny dom oraz miło�� do dzieci. W 5 domu mo�e oznacza� tak�e sporty wodne. A np. 
Wenus w Raku w domu 9 - mo�e to by� zakonnica albo ksi�dz. Zawsze nale�y rozpatrzy� 
zwi�zki Ksi��yca poniewa� on jest w Raku najsilniejszy. Ksi��yc w Raku powoduje 
gospodarno��, popularno��, jest charakterystyczny dla dobrych kucharek, dla osób zaradnych, 
wychowuj�cych dzieci, maj�cych prawidłow� wyobra�ni�. Uran w Raku - to jest piorun w 
rodzinie, ojczy�nie. S� to nagłe bulwersacje, nagłe zmiany zachodz�ce w bezpo�rednim 
�rodowisku człowieka. Poza tym jest to kanał jakim �wiadomo�� kontaktuje si� z 
pod�wiadomo�ci�. czyli silna intuicja, fantastyczne pomysły rewolucjonizowania warunków 
�ycia, pewien ekscentryzm. 

Lew jest znakiem 5 rz�dzonym przez Sło�ce, wywy�szony w nim jest Neptun. Zniszczony 
jest Uran i Saturn a �adna planeta nie jest tam w upadku. Uran i Saturn czuj� si� w nim �le w 
bardzo specyficzny sposób. Znak Lwa jest znakiem ekspansji sentymentalnej, uczuciowej, ale 
głównie chodzi o zaspokojenie ambicji sentymentalnych. Nie s� to takie zwi�zki jak przez 
Wenus czy przez Raka, prawdziwa miło�� do kogo�. Raczej odczuwamy pewien pop�d - 
kierujemy na to wol�. Znak Lwa jest znakiem stałym, jest w opozycji Wodnika, kwadraturze 
Byka i Skorpiona. Zwró�my uwag�, �e Lew usiłuje zrealizowa� swoje zamiary przez 
Wodnika, przez przyjaciół, znajomych, rozwijanie kontaktów, a Byk swoje sprawy finansowe 



załatwia przez Skorpiona - dziedziczenie np. ziemi czy te� przez obracanie cudzym 
kapitałem, co jest cz�ste u bankowców. O znaku Lwa mówimy, �e s� to nasze dzieci, �e jest 
to miło��, przyjemno�ci, rozrywki, tatr, kino, kawiarnie - taki jest popularny opis znaku Lwa. 
Sło�ce w Lwie daje natomiast ogromn� dum� i wola jest szczególnie silna. To nie znaczy �e 
1/12 ludzko�ci ma bardzo siln� wol�, gdy� zale�y to jeszcze od innych czynników. Bo je�eli 
to Sło�ce w Lwie b�dzie w domu 6, 8, czy 12 to ju� nie b�dzie silnej woli. Równie� w domu 
11 Sło�ce b�dzie mocno osłabione oraz przez brak lub negatywne aspekty Saturna, bo 
dopiero on daje siln� wol� i ambicj�. Koniunkcja Plutona równie� silnie osłabia wol�. 
Człowiek si� wówczas boi własnej woli, boi si� j� manifestowa�. Dobre aspekty lub własny 
wysiłek rozwoju duchowego mog� to dopiero rozładowa�. Owo osłabienie polega na 
rozproszeniu woli. Taka koniunkcja poło�ona np. w 7 domu daje raczej wła�nie takie cechy 
partnera, a nie nasze. 

Lew to tak�e umiłowanie wolno�ci. Neptun jest w znaku Lwa w egzaltacji i w zwi�zku z 
tym Neptun w Lwie jest charakterystyczny dla osób silnie zainteresowanych okultyzmem 
oraz teatrem i filmem, które s� jak gdyby ni�sz� form� zainteresowa� okultystycznych i 
wy�ej rozwini�tej wyobra�ni. Daje talent medytacyjny czy wyobra�ni� malarsk�. Przy bardzo 
złych aspektach Neptun w Lwie daje silne rozczarowania przez wytwarzanie samozłudze�. 
Neptun w Lwie w domu 8 mo�e powodowa� kłopoty z kr��eniem lub uduszenie przez 
zatrucie gazem czy szkodliwymi �rodkami chemicznymi. W domu 10 b�dzie sygnifikował 
karier� typow� dla filmowca czy aktora teatralnego. W domu 11- tacy b�d� nasi przyjaciele - 
do�� złudni, trudni, udaj�cy wielce sentymentalnych, a w gruncie rzeczy do�� zdradliwi. W 
domu 1 b�dzie oznaczał, �e posiadacz horoskopu jest wła�nie taki. 

Działanie Plutona w Lwie ma dwie strony. Tam gdzie dochodzi do głosu jego działanie 
destruktywne niszczy przyjemno�ci, rozrywki, zwi�zki sentymentalne czy stosunki z 
własnymi dzie�mi. W pozytywnym sensie b�dzie działał kreatywnie. Lew jako znak 5 jest 
znakiem kreatywno�ci, a Pluto sam w sobie jest kreatywny czyli działa konstruktywnie w 
sensie tworzenia. Jaka b�dzie to twórczo�� wskazuje jego poło�enie w domach. W domu 9 
b�dzie to konstrukcja i tworzenie nowego �wiatopogl�du, w domu 8 tworzenie kapitału, w 7 
tworzenie zwi�zków mi�dzyludzkich. Poza tym Pluto jest planet� ł�cz�c� nas z 
pod�wiadomo�ci� zbiorow�, a wi�c jest to pewien magnetyczny wpływ, którego nie 
odczuwamy �wiadomie, a tylko przez sympati�, ciekawo��, itp. nieu�wiadamiane przez 
jednostk�. Jest to jak gdyby zapisane, �e człowiek ma tak oddziaływa� a inni maj� tak 
reagowa�. Pewien nakaz. Pluto ma bardzo wiele wspólnego - tak samo jak znak Skorpiona - z 
poczuciem misji wewn�trznej. Zarówno poło�enie Plutona jak i Skorpiona mówi� wiele o 
realizacji tej misji. Pluto w Lwie w dobrach aspektach mo�e działa� bardzo kreatywnie w 
dziedzinie twórczo�ci artystycznej. 

Panna rz�dzona jest przez Merkurego, w egzaltacji jest w niej równie� Merkury, wi�c jest 
to znak podwójnie merkurialny. Merkury w Pannie jest o wiele lepszy ni� w Bli�ni�tach, daje 
o wiele wszechstronniejsze mo�liwo�ci. Znak Panny jest znakiem analizy rozumowej, 
znakiem rozwa�ania wszystkiego, znakiem racjonalnym, precyzji i dokładno�ci. 
Charakterystyczny jest dla ludzi zajmuj�cych si� komputerami, informatyk�, analiz� 
j�zykow�, logik� czy mechanik� precyzyjn�.. Kiedy Merkury znajduje si� w Pannie daje 
najwi�cej wszechstronnych mo�liwo�ci, nie tak dyletanckich i nie polegaj�cych głównie na 
gadaniu, jak to cz�sto jest u Merkurego w Bli�ni�tach. I to nasuwa przypuszczenie, �e 
prawdopodobnie Merkury nie rz�dzi Bli�ni�tami. Władc� Bli�ni�t jest planetoida Prozerpini. 
Osoby najbardziej inteligentne na tej planecie maj� Prozerpini w Bli�ni�tach. W Pannie 
Merkury nabiera najwi�kszej warto�ci i rozumu racjonalnego. Je�eli jednak znajdzie si� tam 
Jowisz lub Neptun, Panna zaczyna zupełnie inaczej działa�. Kiedy jest tam Jowisz, wówczas 
działanie socjalne staje si� bardzo praktyczne i chłodno - rozumowe, s� to wykalkulowane 
relacje z lud�mi. Poza tym Jowisza w Pannie maj� ludzie niewierz�cy. Jowisz ma sygnifikacj� 



wiary i zaufania. Mo�e to poło�enie równie� oznacza�, �e z wykształceniem jest co� nie tak i 
dyplom został uzyskany za pomoc� wysiłków praktycznych a nie naprawd� zdobyty przez 
egzaminy i uczciw� prac�. Jowisz w Pannie w Asc., w złym aspekcie do Merkurego b�dzie 
sygnifikował człowieka, który udaje uczciwego, a naprawd� jest oszustem. Jowisz w Pannie 
w 9 domu b�dzie sygnifikował człowieka, który chce jecha� do pracy za granic�. I tu jest 
profesorem, a tam tyra jako robotnik. Praktycyzm zwyci��a wła�ciwo�ci Jowisza i człowiek 
zaczyna by� cwaniakiem. Neptun w Pannie w bardzo złych aspektach mo�e działa� 
destruktywnie nawet na zdrowie, mo�e to by� choroba psychiczna. W lepszych aspektach 
mo�e powodowa�, �e to co boskie, co jest inspiracj� b�dzie analizowane z cał� 
skrupulatno�ci� intelektu, racjonalizowane jako co� praktycznego. Byłoby to 
charakterystyczne dla człowieka umiej�cego przeło�y� j�zyk symboliczny na poj�ciowy. Dla 
kogo�, kto nie traktuje spraw inspiracji jako czucia i nastroju, ale formułuje z tego konkretne 
zdania logiczne. Zniszczenie polega na tym, �e Neptun w zasadzie tego nie lubi. Nie lubi by� 
tak konkretyzowany. On lubi pobudza� to ni�sze pi�tro - pod�wiadomo��. Poza tym Neptun w 
Pannie b�dzie przenosił na poziom Merkurego pi�tro pod�wiadomo�ci. Jest to typowe dla 
psychoanalityków i ludzi wydobywaj�cych co� z pod�wiadomo�ci oraz dla zainteresowa� 
psychometrycznych. 

Pluto w Pannie jest planet�, która bulwersuje prac� - sposób jej wykonywania i powoduje 
destrukcj� dotychczasowych układów, społecznej umowy o prac�. Pluto w Pannie bulwersuje 
stosunek człowieka. do własnego zdrowia - jest charakterystyczny dla osób walcz�cych z 
zatruciem atmosfery, walcz�cych o zdrow� �ywno�� itd. Mo�e natomiast działa� bardzo 
gro�nie, je�eli chodzi o zdrowie mentalne. W niektórych układach Pluto ma wiele wspólnego 
z obł�dem i op�taniem, bo stwarza pozory perfekcjonizmu. 

Uran w Pannie b�dzie charakterystyczny dla osób maj�cych zdolno�ci do przeprowadzania 
rewolucji mechanicznych, komputerowych, motoryzacyjnych - s� to rewolucyjne pomysły 
intelektualne. Saturn w Pannie powoduje pracowito�� i np. w domu 9 b�dzie 
charakterystyczny dla kujona.. Przy złych aspektach Merkurego, Saturn w Pannie mo�e 
powodowa� zaburzenia mowy, j�kanie, l�kliwo��, zahamowania intelektualne. Ogranicza 
mo�liwo�ci intelektualne Merkurego i automatycznie człowiek jest skazany na zajmowanie 
ni�szych stanowisk zawodowych. W pozytywnym sensie, przy dobrych aspektach do 
Merkurego, Ksi��yca lub Sło�ca, Saturn powoduje ogromn� pracowito��, systematyczno��, 
mo�liwo�� przeprowadzania metodycznych bada� i skrupulatnej analizy. Panna interesuje si� 
medycyn� w sensie diagnozowania i higieny, stosowania leków i terapii. Rzadko spotykana 
jest u lekarzy, cz��ciej u farmaceutów. 

Wenus w Pannie powoduje wychłodzenie uczu� sentymentalnych przez zbytni� 
racjonalizacj�. Jednocze�nie obserwujemy du�� subtelno�� Wenus w Pannie i mo�liwo�� 
sublimacji instynktu seksualnego na wy�szy poziom. Dlatego Wenus w Pannie jest 
charakterystyczna dla kobiety nadmiernie wra�liwej, subtelnej, któr� np. przykry zapach 
mo�e zrani� lub zniech�ci�. Łatwo si�  peszy. W pozytywnym sensie jest to charakterystyczne 
dla osób zainteresowanych mod�, kosmetyk�, wygl�dem zewn�trznym, higien� osobist� etc. 
Ksi��yc w Pannie daje wspaniał� wyobra�ni� - stwarza mo�liwo�� bardzo skrupulatnego, 
praktycznego wykorzystania wyobra�ni. W negatywnym sensie b�dzie powodował choroby 
�oł�dka. 

Sło�ce w Pannie nie daje zbyt silnej woli, gdy� jest to znak 6, znak przyporz�dkowania i 
ci��kiej pracy. Ludzie tacy nadmiernie przejmuj� si� - Sło�ce to serce - �yj� uczuciowo, 
przejmuj� si� własnymi chorobami, troskami �ycia codziennego i to ich załatwia. 

Mars w Pannie powoduje działania bardzo precyzyjne. celowe i skuteczne. 
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 Działanie znaków, planet i domów 

Wraz ze znakiem Panny sko�czyły si� znaki indywidualne. Pierwszych sze�� znaków 
opowiada pewn� historyjk� o rozwoju człowieka i o rozwoju cywilizacji. Sw� działalno�� 
rozpoczyna człowiek w Baranie, w Byku uczy si� konstrukcji, agrokultury, budowania 
domów, w Bli�ni�tach uczy si� �rodków komunikacji, alfabetu, pisma i nadbudowy 
�wiatopogl�dowej. W Raku zaczyna rozwija� uczucia rodzinne, powstaj� pierwsze zwi�zki 
społeczne czyli rodzina, a na jej bazie, i bazie ustroju rodowego powstaj� ustroje społeczne, 
czyli rozwija si� zmysł polityczny. W Lwie powstaje władza: autokracja, czyli król lub 
teokracja, czyli kapłan. W Lwie jednostka zaczyna by� odpowiedzialna za społecze�stwo a 
społecze�stwo za jednostk�. W Pannie natomiast jest mowa o regulacji pracy, o podziale 
pracy. Powstaje społecze�stwo opieraj�ce si� na zasadach podziału pracy. W Wadze zaczyna 
si� umowa społeczna, czyli ustrój konstytucyjny, demokratyczny. Dlatego mówi si�, �e Waga 
jest pierwszym znakiem społecznym - jest to znak vis a vis Barana w opozycji do niego. Tam 
jest akcja egoistyczna, tutaj wkraczamy w dziedzin� �wiata ludzi obcych. 

Znak Wagi jest rz�dzony przez Wenus, a Saturn ma w nim egzaltacj� i nie nale�y o tym 
zapomina�. Waga ma dwie szale i bez przerwy si� waha, starannie rozwa�aj�c ka�dy materiał. 
Wag� nazywamy znakiem intelektualnym, tak samo jak Bli�ni�ta i Wodnika, ale w sposób 
do�� specyficzny. O ile w Bli�ni�tach intelekt rozprasza si�, jest tylko komunikacj�, 
gadaniem, o tyle w Wadze jest ju� starannym rozwa�aniem ka�dego tematu. W Wodniku 
nabiera jeszcze wy�szych cech: wyci�gania wniosków syntetycznych. Natomiast w Wadze 
jest zauwa�alny jej zmysł analityczny. Poza tym Waga to znak stosunków prawnych 
panuj�cych w społecze�stwie,  uregulowanych okre�lonym kodeksem. Dlatego Wag� 
spotykamy bardzo cz�sto w Zenicie lub w Asc. u prawników i ludzi zainteresowanych 
organizacj� społeczn� pa�stwa. To s� te cechy Saturnowe Wagi. Z drugiej strony - poniewa� 
rz�dzi ni� Wenus - Waga nabiera cech bardziej artystycznych, miłych, towarzyskich. Ludzie 
maj�cy Wag� silnie podkre�lon� w horoskopie s� z reguły zainteresowani mod�, maj� dobry 
gust, id� po linii najmniejszego oporu - nabieraj� cech Wenus. Z tym, �e je�eli z Byka 
pochodziłoby tylko smakoszostwo Wenus i utylitarne traktowanie sztuki, to w Wadze 
widzimy ch�� wystawiennictwa, reklamy, pozorów zewn�trznych. Wag� mo�na spotka� 
zarówno u polityków najwy�szego rz�du jak i u ksi��y, którzy b�d� wygłaszali płomienne 
kazania i bardzo dbali o form� zewn�trzn� mszy, a znacznie mniej o ilo�� grzeszników w 
parafii. Waga, na ogół, �yje w zgodzie z grup�, a w indywidualnym charakterze, podkre�lony 
znak Wagi w horoskopie oznacza osob�, która �yje w grupie jako arbiter. I nie narzuca z 
reguły własnej woli, dopóki grupa jej do tego nie zmusi. 

Ka�da planeta znajduj�ca si� w Wadze b�dzie zmieniała jej cechy tak samo jak i aspekty 
do Wenus. Waga w ka�dym horoskopie okre�la podstawowy kontrakt zawierany przez 
jednostk�. Nawet je�eli stawiamy horoskop na sprawy społeczne, to na znak Wagi trzeba 
zwróci� uwag�, bo tam b�d� umowy, traktaty i kontrakty. Sygnifikacja tych spraw b�dzie 
zarówno w domu 7 jak i w znaku Wagi i mo�e by� tak, �e dom 7 jest �wietnie aspektowany, 
�e jest tam Jowisz w samych trygonach, a w znaku Wagi Neptun w opozycji Sło�ca załatwia 
cał� spraw�. Oka�e si� wówczas, �e wszystkie pozory b�d� bardzo pi�kne, a sprawa złudna i 
po jakim� czasie nast�puje zdrada. Bo w astrologii jednocze�nie działaj� najró�niejsze 
wpływy i wystarczy, �eby nało�yły si� trzy równolegle i zadziała to w �wiecie zewn�trznym. 
Kiedy s� dwa - sprawa jest tylko impotencj�. Np. w solariuszu, kiedy widzimy, �e tylko dwa 
sygnifikatory ustawiaj� si� w okre�lonym kierunku powoduj�c np. podró� zagraniczn�, a 
trzeciego brak, to człowiek przez cały rok b�dzie tylko gadał, �e chce wyjecha� za granic� i to 
mu si� nie uda. Jest to bardzo staro�ytna reguła, a do dzisiaj działa. Oczywi�cie trzeba umie� 
znale�� te sygnifikacje, a pocz�tkuj�cy astrolog zwraca uwag� przede wszystkim na planety i 
aspekty, bo wydaj� mu si� najwa�niejsze, jako wyzwalaj�ce pewne wpływy i mo�e nie 



zwróci� uwagi, �e Strzelec na szczycie 9 domu jest ju� wystarczaj�c� sygnifikacj� podró�y 
zagranicznej. 

Znak Wagi symbolizuje tak�e mał�e�stwo jako podstawowy kontrakt zawierany przez 
jednostk� ale od strony prawnej, nie uczuciowej. W Wadze nie ma informacji o uczuciach i 
emocjach człowieka. S� informacje o jego sytuacji prawnej w społecze�stwie. I trzeba to 
wyra�nie rozró�nia�. 

Je�eli powiedzmy, robimy horoskop Arabowi - jego mał�e�stwo b�dzie zawarte przez dom 
5 - z powodu jego własnego seksualizmu i ch�ci posiadania dzieci. Dla niego mał�e�stwo nie 
jest stosunkiem prawnym poniewa� jednym listem rozwodowym mo�e je zlikwidowa�. W 
naszej cywilizacji publiczno�� mał�e�stwa decyduje o tym, �e jest ono zawierane przez 
Wag�. Tam gdzie b�dzie konkubinat, albo taka sprawa, któr� mo�na rozwi�za� jednym 
słowem, b�dzie to zawsze dom 5, gdy� tam s� prawdziwe zwi�zki sentymentalne. Poniewa� 
w Wadze zniszczony jest Mars a Sło�ce jest w upadku nale�y z tego wnioskowa�, �e Waga 
nie znosi prawdziwego autorytetu i władzy oraz m�skiej aktywno�ci. Działa raczej biernie, 
jako arbiter. Stara si� �y� w zgodzie i partnerstwie z grup�. 

Znak Skorpiona jest szalenie skomplikowany. Waga ma tylko podwójn� natur�, 
natomiast Skorpion ma ju� bardzo wiele ró�nych warstw. Na najni�szym poziomie rozwoju 
Skorpion jest bardzo łatwo rozpoznawalny. W naszym kr�gu kulturowym znak Skorpiona jest 
bardzo rozpowszechniony w Ascendencie i gdyby wybra� si� ok. godz. 19 pod bram�, 
cmentarza pow�zkowskiego i popatrze� na wychodz�cych pracowników, to zobaczy si� 20 
wychodz�cych Skorpionów. M��czy�ni i kobiety s� prawie zupełnie jednakowi. S� niscy, 
przysadzi�ci, nied�wiedziowaci, na krótkich nó�kach, z bardzo szerok� szyj� i krótko 
ostrzy�onymi włosami. Do�� ponure, kwadratowe twarze i wszyscy na ostrym cyku - to jest 
wła�nie ten najni�szy poziom �ycia Skorpiona - z plebsu, mało rozwini�tego, z reguły z 
bardzo pora�onym Marsem i Plutonem. Dzieje si� tak dlatego, �e ogólnie rzecz bior�c 
Skorpion korzysta (pod�wiadomie) z tego, �e innych spotkało nieszcz��cie, kłopot. W 
najni�szej fazie swego rozwoju korzysta z tego wyra�nie, �yje z tego. Spotykamy takich ludzi 
w�ród szumowin społecznych, typów psychopatologicznych. Na nieco wy�szym poziomie 
Skorpion zaczyna walczy� z t� sam� tendencj�, która wyst�powała poprzednio jako 
po�yteczna dla niego. Bardzo silnie podkre�lonego Skorpiona spotykamy u policjantów - 
ludzi my�l�cych i czynnie walcz�cych ze zbrodni�. Na jeszcze wy�szym poziomie spotykamy 
to u słu�by zdrowia. Kobiety s� przewa�nie piel�gniarkami, m��czy�ni to z reguły chirurdzy, 
dlatego �e Skorpion jest znakiem Marsa, a Mars to miecz. Jest to znak Kodeksu 
Samurajskiego (Skorpion to Japonia), jest to chirurg z broni� w r�ku stawiaj�cy czoła �mierci. 
Bije si� on z jakim� niewidzialnym wrogiem, takim jak wirus, czy zmiany patologiczne w 
organizmie i wymagana jest od niego szermiercza wprost precyzja i potworna wytrzymało�� 
fizyczna. Jest to najbardziej prawidłowa walka ze złem, które prze�laduje ludzko��. Skorpion 
jest znakiem 8 a w zwi�zku z tym ma wiele wspólnego z walk� ze �mierci�, z �yciem 
pozagrobowym. Na najwy�szym poziomie spotykamy ten znak u Jogów i M�drców. Ludzie 
ci musz� prze�y� piekło walki ze swoim ni�szym ego. 

W tradycyjnej astrologii mówi si� o trzech typach znaku Skorpiona: typ w��a (w pobli�u 
gwiazdozbioru Skorpiona znajduje si� gwiazdozbiór W��ownika), typ skorpiona, czyli tego 
paj�czaka, który sam siebie zabija w razie zagro�enia (element autodestrukcji Plutona i walki 
z samym sob�) oraz nied�wiedzia na wy�szym poziomie. Na najwy�szym poziomie jest to typ 
orła. Skorpion czy w�� maj� symbolizowa� ni�sz� warstw� psyche, nie�wiadomy instynkt 
seksualny, prymitywny. Nied�wied� symbolizuje ogromn� wytrzymało�� i cykliczno�� 
działania. Natomiast orzeł symbolizuje najwy�sze mo�liwo�ci wzlotu ducha, pewn� bosko�� - 
orzeł był wysłannikiem Zeusa. Mo�na rozumie� to równie� tak, �e nast�pny znak- Strzelec - 
rz�dzony jest przez Zeusa i Skorpion jest jak gdyby zapowiedzi� Zeusa w rozwoju ludzko�ci. 



Skorpion jest znakiem, który w automatyczny sposób dokonuje destrukcji po to, �eby 
stworzy� co� nowego. W ka�dej sytuacji. 

W Skorpionie jest zniszczona Wenus, a Ksi��yc jest w upadku, co oznacza, �e w zasadzie 
Skorpion jest wrogiem pój�cia po linii najmniejszego oporu, charakterystycznego dla Wenus. 
Nie znosi on rozczulania si� nad sob� i jest do�� sparta�ski. Ró�nie to działa w ró�nych 
domach horoskopu. W Asc. b�dzie to przydawało pewnych cech charakterologicznych, tak 
samo jak w domu 3 i 9. W Asc. b�d� to główne cechy rzucaj�ce si� w oczy, te które 
wyst�puj� przy pierwszym kontakcie. W domu 3 b�d� to cechy bardziej ukryte, b�dzie to 
inteligencja dociekliwa, destrukcyjna, tworz�ca. co� nowego itd. W domu 9 b�dzie to wy�sze 
pi�tro �wiatopogl�du. W domu 2 b�dzie mówił o pewnym charakterystycznym sposobie 
zarobkowania i wtedy nale�y zwróci� uwag�, �e jest to dom 8, a wi�c jest tu mowa o kapitale, 
o spadkach o zarz�dzaniu cudzym kapitałem. 

W domu 5 b�dzie mówił o �mierci dzieci, o du�ym seksualizmie. Przez poło�enie planet: 
Marsa i Plutona oraz ich aspekty mo�e Skorpion nabiera� zupełnie innych cech. 

Znak Strzelca - mówi si�, �e Skorpion jest ostatnim, granicznym, ziemskim znakiem, 
poniewa� jest to znak 8 i symbolizuje �mier�, rozkład. Strzelec byłby ju� ekspansj� człowieka 
kosmicznego. Wi�kszo�� kosmonautów i astronautów ameryka�skich ma silnie 
podkre�lonego Strzelca. 

Znak Strzelca jako dom 9, rz�dzony przez Jowisza /Merkury jest zniszczony/ to przede 
wszystkim ekspansja duchowa. Znak Strzelca jest rysowany jako p�dz�cy centaur, siej�cy za 
sob� strzały. Ze wzgl�du na jego połow� ko�sk� i połow� ludzk� rozró�niamy dwa typy 
Strzelca. Ni�ej rozwini�ty typ, to człowiek zaj�ty wy�cigami konnymi, polowaniem, hodowl� 
koni czy podró�ami zagranicznymi. Na wy�szym poziomie mo�e to by� podró� mentalna - 
chodzi o rozwój wy�szego pi�tra �wiatopogl�du, religii czy okultyzmu charakterystyczny dla 
niektórych pisarzy czy kaznodziejów. Rz�dz�cy tym znakiem Jowisz  daje du�e szanse 
socjalne, a poniewa� jest to znak ostatniej fazy rozwoju człowieka, wy�szej ekspansji, jest 
wi�c bardzo cz�sto podkre�lony w horoskopach ludzi, którym koniec �ycia przynosi 
najwi�ksze powodzenie. Z tym, �e je�eli znajduje si� w Asc., to trzeba baczn� uwag� zwróci� 
na znajduj�ce si� w nim planety i poło�enie Jowisza. Bo kiedy Jowisz znajduje si� w Rybach, 
Strzelec działa zupełnie inaczej, ni� gdy Jowisz znajduje si� w Bli�ni�tach. Jest to zupełnie 
inny Strzelec i nie ma mowy, �eby miał te same cechy. Co najwy�ej, w pierwszej chwili mo�e 
manifestowa� pewne cechy tolerancji i �yczliwo�ci, ale to si� pó�niej okazuje czym� zupełnie 
innym. W domu 2 b�dzie to ch�� zarobkowania w okre�lony sposób i znowu s� to pewne 
szanse socjalne, protekcja itp. - typowe dla Jowisza, ale równocze�nie mo�e to by� kto�, kto 
pracuje w ministerstwie handlu zagranicznego. S� to raczej jakie� korzy�ci płyn�ce z Jowisza. 

Przy omawianiu znaków Zodiaku nie wolno zapomina� o planetach, bo wtedy zatraca si� 
prawdziwy sens i znaki robi� si� drewniane, nie�ywe. Pewna energia płyn�ca z okre�lonego 
pasma w kosmosie jest przetwarzana i transformowana przez rz�dz�c� tym znakiem planet� i 
wysyłana do tej cz��ci Galaktyki, w której znajduje si� ta planeta. I na Ziemi� i tam. Ta 
transformacja jest szalenie wa�na i Jowisz b�dzie działał najprawidłowiej w Strzelcu a 
najnieprawidłowiej w Bli�ni�tach. Chocia� czasami trudno jest oceni� te nieprawidłowo��, bo 
np. wschodzi Strzelec a Jowisz jest w Bli�ni�tach i to poło�enie rozwin�ło talent literacki u 
człowieka, który nie rozumie, �e mógłby dokona� czego� wi�cej i jest bardzo z siebie 
zadowolony. Czytaj�c horoskop musimy pami�ta�, �e chodzi tu o osi�gni�cie pewnej 
doskonało�ci przez jednostk�. I je�eli kto� ma w Asc. Strzelca i dzi�ki temu posiada pewne 
predyspozycje, jest to jego powołanie, a Jowisz jest w Bli�ni�tach to on ju� temu powołaniu 
nie sprosta. Wybierze sobie co� innego, merkurialnego - czyli nie odrabia lekcji. Trzeba mu 
pomóc pokona� te trudno�� i zainteresowa� go wy�szym pi�trem samorozwoju. Z drugiej 
strony Merkury w Strzelcu, ju� przez samo działanie Jowisza mo�e nabra� cech pozytywnych 
i dlatego te� nie uwa�amy Merkurego w Strzelcu za takiego strasznie zniszczonego. W o 



wiele gorszej sytuacji jest Merkury w Rybach, bo rz�dzi tam jeszcze Neptun. Merkury w 
Strzelcu mo�e da� człowieka nadmiernie uwikłanego w �ycie wydarzeniowe, roztargnionego, 
dziennikarza. Jest to człowiek poczciwy i inteligentny. Strzelec nie zniszczy inteligencji tak, 
jak to zrobi� Ryby powoduj�c narkomani� i złudzenia. 

Znak Strzelca w domu 5 (ni�sze domy horoskopu: 2,3,4,5,6 wydobywaj� jakby ni�sze 
warstwy Zodiaku, domy wy�sze: 7,8,9,10,11 - wy�sz� warstw�) powoduje tendencje 
sportowe, umiłowanie rozrywek, gier, przyjemno�ci, liczenie na szans� i przypadek - jest to 
typowe dla Jowisza. Taki swoisty hazard mo�e wyst�pi� równie� w miło�ci lub w stosunku do 
dzieci. W domu 11 wydobyte zostan� wy�sze warstwy Strzelca, mówi�ce o przyjaciołach 
znaj�cych j�zyki obce i je�d��cych za granic�, uduchowionych, zainteresowanych filozofi�, 
okultyzmem itd. A jak mamy takich przyjaciół, to rosn� nasze szanse socjalne. W domu 6 
b�d� to typowe choroby zwi�zane z cz��ci� ciała dysponowan� przez Strzelca - nogami, a 
zwłaszcza kr��eniem krwi w nogach. 

Znak Kozioro�ca rz�dzony jest przez Saturna, Mars jest w egzaltacji, zniszczony Ksi��yc 
a w upadku Jowisz. Jest to znak zimowy, symbolizuje wysok� gór� pokryt� �niegiem, na 
której mieszka �wi�tobliwy m��. Jako znak saturnowy symbolizuje ambicj�, jest to znak 10 
horoskopu Ziemi i w zwi�zku z tym symbolizuje najwy�sze osi�gni�cia. W Asc. wskazuje na 
ogromne ambicje. Podobnie b�dzie działał Saturn w dominacji w horoskopie. Ambicja 
zmusza człowieka do wspinania si� na wysok� gór�, a pó�niej, ewentualnie, do zlecenia z niej 
na łeb. Znak Kozioro�ca jest vis a vis Raka. Rak - to zamiłowania rodzinne, Saturn, jako 
władca Kozioro�ca - to zamiłowania społeczne, pewne samotnictwo, egotyzm ka��cy 
człowiekowi wybi� si� w społecze�stwie, nie zwa�aj�c na rodzin�. Znak Kozioro�ca, w 
symbolice greckiego Zodiaku, symbolizuje wspinaczk�, osi�gni�cie dla osi�gni�cia. 
Kozioro�ec nie działa dla sławy czy podziwu ludzkiego, lecz dla samego osi�gni�cia. 
Kozioro�ec w Zenicie lub silnie obsadzony (przez Sło�ce, Ksi��yc, Merkurego) wyst�puje w 
horoskopach urz�dników pa�stwowych, ludzi zapisuj�cych si� do partii dla zrobienia kariery, 
z tym �e Kozioro�ec w Zenicie cz��ciej trafia si� u wy�szych funkcjonariuszy uczelni ni� 
pa�stwowych. 

Kozioro�ec w ró�nych domach horoskopu b�dzie działał ró�nie, ale je�eli jest on bardzo 
silnie podkre�lony przez obecno�� najwa�niejszych planet, lub Saturn jest silnie poło�ony 
mo�e powodowa� wielk� erudycj�, gdy� Saturn jest planet� do�wiadczenia i kumulowania 
tego do�wiadczenia oraz wyci�gania z niego wniosków syntetycznych i przy dobrych 
aspektach powoduje on gł�bokie zainteresowania, usystematyzowane badania, eksperymenty 
naukowe, przez które człowiek, dzi�ki własnej pracowito�ci, mo�e si� wybi�. Przez to, �e 
Kozioro�ec to góra, skała, spotykany jest cz�sto u górników, geodetów. Zniszczenie Ksi��yca 
w Kozioro�cu polega przede wszystkim na tym, �e bardziej przysuwa to Ksi��ycowi ni� 
Kozioro�cowi. Takie ciało niebieskie jak Ksi��yc bardzo łatwo adaptuje ka�d� cech�, z któr� 
ma ł�czno��. Jest biernym zwierciadłem odbijaj�cym pewne cechy i dlatego, gdzie by si� nie 
znalazł, nabiera cech tego znaku i co� mu tam od razu przysuwa. Z jak� planet� by si� nie 
zwi�zał - natychmiast nabiera cech tej planety. Podczas gdy np. Mars sam narzuca cechy 
innym planetom. I trzeba na to zwróci� uwag� gdy rozs�dzamy dany aspekt. Ksi��yc w 
Kozioro�cu jest np. w medycynie, sygnifikacj� wrzodów �oł�dka. Dlatego �e Rak, rz�dzony 
przez Ksi��yc to procesy trawienne, �oł�dek. Ksi��yc symbolizuje funkcje tego, a Kozioro�ec 
go wystarczaj�co frustruje. Upadek Jowisza w Kozioro�cu polega na tym, �e nie mo�e on 
rozwin�� swoich beneficznych cech, bo jest ograniczany przez Saturna. Działa to bardzo 
podobnie jak np. kwadratura Jowisza z Saturnem, tylko �e Saturn znajduj�c si� w innych 
znakach b�dzie nabierał innych cech, natomiast gdy Jowisz znajdzie si� w Kozioro�cu 
spowoduje to ograniczenie pewnych szans socjalnych. Poza tym trzeba zawsze zwróci� 
uwag� na Kozioro�ca, kiedy chcemy pozna� granice ekspansji jakiej mo�e dokona� dana 
jednostka w społecze�stwie, w namacalnym �wiecie fizycznym. 



Tak jak dom 9 mówi głównie o ekspansji duchowej, dom 8 o ekspansji w �wiat 
niewidzialny, dom 7 - w �wiat ludzi obcych (wszystkie górne domy horoskopu mówi� o 
ekspansji), tak dom 10 mówi o tej głównej ekspansji, czyli o mo�liwo�ci zrobienia kariery. I 
tu mog� by� bardzo wa�ne takie czynniki jak stopie� znaku zodiaku znajduj�cy si� na 
szczycie 10 domu, czy planeta tam si� znajduj�ca. Planeta znajduj�ca si�, czy władaj�ca 
Zenitem informuje o okresie �ycia, w którym si� ow� karier� zrobi. Wcze�niej przyniesie 
popularno�� Merkury ni� Jowisz czy Saturn, działaj�ce dopiero na staro�� (i to przy 
długotrwałym wysiłku). Ale zawsze trzeba zwróci� uwag� równie� na znak Kozioro�ca. Przy 
interpretacji horoskopu tylko przez domy, bez zwracania uwagi na znaki mo�emy stwierdzi�, 
�e człowiek maj�cy Jowisza w Byku na szczycie nieba powinien by� bardzo bogaty. A 
tymczasem on ma Kozioro�ca w 2 domu i jego własna działalno�� wyklucza zrobienie 
bogactwa. Szanse takie istniej�, ale człowiek jest np. bibliotekarzem. 

Znak Wodnika jest znakiem ludzkim, rz�dzonym przez Urana. Jego symbol graficzny 
przedstawia dwa w��e pod��aj�ce w dwie ró�ne strony i st�d powstaj� fale Wodnika. Ma to 
symbolizowa� ni�sze i wy�sze pi�tro psyche, dusz� zwierz�c� i bosk� pod��aj�ce w 
przeciwnych kierunkach. Jest znakiem ludzkim, inteligentnym, naukowym. Nale�y do 
trygonu powietrza, rz�dzony jest przez Urana i Saturna. W obecnych czasach Uran 
zdetronizował Saturna w Wodniku, co nie znaczy, �e Saturn stracił w nim znaczenie. Trzeba 
traktowa� go jako współrz�dc�, chocia� Uran jest nieco silniejszy, jako młodszy, ale jest to 
pewien konsulat. Dlatego te� Saturn w Wodniku nadal jest bardzo silny i nale�y go równie� 
rozwa�a� jako władc� tego znaku. 

Wodnik jako znak 11 jest znakiem przyjacielskim, znakiem społecze�stwa i reform 
społecznych - w ko�cu pojawienie si� Urana w naszej �wiadomo�ci zwi�zane jest z całym 
post�pem technicznym, rewolucjami bur�uazyjnymi, powstaniem całej współczesnej 
cywilizacji zachodniej. Natomiast jako dom 11 symbolizuje przede wszystkim samorealizacj� 
jednostki, czyli ekspansj� w wymy�lony �wiat chciejstw nieodpartych, stworzony przez 
człowieka. Realizacja tego dokonywana jest z reguły przy pomocy innych ludzi, z ich 
akceptacj� lub wbrew niej. Wła�nie w tym sensie mówimy o przyjaciołach w domu 11. 
Przyjaciel jest to człowiek- w tym rozumieniu - który zaakceptował nas bezkrytycznie i 
pomaga nam w realizacji naszych planów, naszych chciejstw, ale jest to zwi�zek irracjonalny. 
Jest to raczej pod�wiadome lubienie. W naszym j�zyku poj�ciowym słowo "przyja��" ma 
jeszcze inne znaczenia i dlatego w astrologii, przy interpretacji horoskopu cz�sto powstaj� 
nieporozumienia. Wszystkich przyjaciół usiłuje si� szuka� w domu 11- a tak wcale nie jest. 
Niektórzy ludzie przyja�ni� si� z nami tylko dlatego, �e po�yczaj� od nas czasami 200 zł., a 
inni dlatego, �e mieszkali koło nas i przyzwyczaili si� wpada� na telewizj�. W astrologii jest 
bardzo istotne zrozumienie motywacji. Dopiero wtedy mo�na przyporz�dkowa� jak�� spraw� 
danemu domowi. Zwłaszcza w astrologii horarnej mo�e to mie� gigantyczne znaczenie. 

Wschodz�cy w horoskopie Wodnik dawałby du�� szczero��, bezpo�rednio��, 
przyjacielsko�� i zmysł reformatorski. Charakterystyczny jest dla osób, które siej� ferment w 
�rodowisku, podpuszczaj� ludzi na siebie, po prostu bardzo lubi� miesza� w społecze�stwie. 
Z tym, �e reformator typu Wodnika mo�e by� pó�niej najbardziej zdziwiony skutkami 
własnych reform. Wodnik wschodził w horoskopie Ko�ciuszki. Typowy dla Wodnika jest 
tzw. "nos ko�ciuszkowski". S� dwa typy Wodnika: jeden jest Uranowy a drugi Saturnowy. 
Przy Uranowym budowa jest z reguły kr�pa, ko�cista, twarz kwadratowa o bardzo ciosanych 
rysach i taki "ko�ciuszkowski" nos. Natomiast przy Saturnowym mo�e by� masa odmian, 
dlatego �e ka�de poło�enie Saturna w znaku silnie rzutuje na wygl�d i przy ró�nych znakach 
mo�e to bardzo ró�nie wygl�da�. Poza tym relacje Saturna do Asc., czy jest on u góry 
horoskopu czy u dołu równie� zmieniaj� wygl�d zewn�trzny. 

Planety niewidzialne, Uran, Neptun i Pluto w bardzo charakterystyczny ale i jednostronny 
sposób wpływaj� na wygl�d zewn�trzny. O wiele bardziej zró�nicowanie i skomplikowanie 



działaj� planety widzialne. Wschodz�cy Wodnik powoduje jeszcze jedn� cech�: ch�� 
szukania popularno�ci. Jest to pod�wiadome i człowiek mo�e twierdzi�, �e mu guzik na tym 
zale�y, i �e nie chce �adnej popularno�ci, ale z wiekiem staje si� popularny, nawet je�eli jest 
to zła sława. 

Je�eli w Wodniku jest Sło�ce (a wschodzi inny znak), b�dzie działało głównie na pi�tro 
dziedziczenia cech genotypowych. S� to cechy pierwszego przodka, który zakładał rodzin� i 
odezw� si� w pó�niejszym wieku. Maj� szczególny wpływ (Sło�ce jest najcz��ciej hylegiem) 
na rodzaj zdrowia, odporno�� psychiczn� i fizyczn�. Ksi��yc w Wodniku b�dzie dawał 
typow� mentalno�� nabyt� w �rodowisku pierwotnym dziecka i spowoduje z jednej strony 
wielk� przyjacielsko��, towarzysko��, zdolno�� organizowania grupy, a z drugiej 
zainteresowanie astrologi�, nowoczesn� medycyn�, UFO, itd., czy motoryzacj�. 

Rodzaj tych zainteresowa� okre�l� aspekty. Silne aspekty Marsa do Urana wskazuj� raczej 
na motoryzacj�, a Merkurego do Urana - na okultyzm. Wodnik w domu 3 dał tego typu 
intelekt, a je�eli Uran b�dzie wówczas w Bli�ni�tach w trygonie do Merkurego w Wodniku to 
b�dziemy mieli człowieka zainteresowanego zarówno motoryzacj� jak i okultyzmem. Wodnik 
w domu 6 lub 10 cz�sto jest sygnifikacj� pracy w telewizji czy innych �rodkach masowego 
przekazu. Je�eli w Wodniku znajd� si� planety społeczne, takie jak Ksi��yc lub sygnifikatory 
zawodu, ale w innym domu, np. w 11, mo�e to spowodowa� prace w ONZ czy innych 
nowoczesnych organizacjach mi�dzynarodowych walcz�cych o pokój i bardzo cz�sto 
przynosz� popularno�� w starszym wieku. Wschodz�cy Wodnik jest wystarczaj�c� 
sygnifikacj� gł�bokich, psychologicznych zainteresowa� innym człowiekiem. 

Znak Ryb. W Wodniku jest ł�czno�� z pod�wiadomo�ci�, gdy� jest to znak Uranowy. 
Uran jest kanałem ł�cz�cym pod�wiadomo�� ze �wiadomo�ci� i wydobywa pewne informacje 
wysyłaj�c je "do góry" - wówczas nast�puje zjawisko EUREKA! Rz�dz�cy Rybami Neptun 
wskazuje na cech� odwrotn�, czyli na sposób w jaki pod�wiadomo�� korzysta z usług 
�wiadomo�ci. Pod�wiadomo�� postrzega �wiat poprzez zmysły, ale �wiadomo�� jest 
filtrowana bardzo silnie przez tzw. �ółt� plamk� uwagi i w zwi�zku z tym prawdopodobne 
jest twierdzenie współczesnych psychologów ameryka�skich, �e pod�wiadomo�� czerpie 
16000 bitów informacji z jednego obrazu widzianego przez oko, podczas gdy �wiadomo�� 
opracowuje 3 bity informacji. Ryby s� rz�dzone przez Neptuna i Jowisza i zupełnie inaczej 
działaj� przy dominancie Neptunowej a inaczej przy Jowiszowej. Ryby to przede wszystkim 
analogia do oceanu, bardzo gł�bokiego oceanu, który ma ró�ne poziomy �ycia, a na tym 
najgł�bszym �yj� takie stwory, których ludzkie oko nigdy nie zobaczy. Bo nawet jak je si� 
wyci�gnie na powierzchni�, to ju� zupełnie inaczej wygl�daj�. Jest to analogia do penetracji 
w "najgł�bszy ocean" w człowieku, czyli w pod�wiadomo�� i nie�wiadomo��. Tam, gdzie 
dominuje Jowisz, Ryby nabieraj� cech idealizmu. Mo�e np. zaistnie� sytuacja, �e wschodzi 
Jowisz w Strzelcu, a Sło�ce w Rybach jest w kwadraturze. W dodatku Saturn lub Uran te� 
daj� zły aspekt do Jowisza i Sło�ca. Nie ma wówczas mowy, aby taka jednostka rozwin�ła si� 
w osob� religijn�, szukaj�c� ideału w religii. Gdzie b�dzie ów człowiek szukał ideałów 
sprawdzamy przez poło�enie Neptuna, który rz�dzi Sło�cem, bo najwy�sza inspiracja idzie 
zawsze do nas przez Neptuna. Neptun jest w Wadze - wi�c ta osoba szuka ideału w m��u. 
Pod�wiadomie szuka sobie idealnego partnera, który jej zast�pi wszystkie inne ideały. 
Natomiast przy dobrych aspektach do Jowisza i Neptuna b�dziemy mieli ludzi bardzo 
uduchowionych, szukaj�cych ideałów w �wiecie wy�szym. Przez penetracj� w 
pod�wiadomo��, w nasz własny mikrokosmos docieraj� do makrokosmosu. Czyli maj� dobr� 
ł�czno�� z pierwiastkiem boskim duszy. Nale�y jednak pami�ta�, �e Neptun, Uran czy Pluto 
nie zadziałaj� na zdolno�ci parapsychologiczne nie maj�c ł�czno�ci z Jowiszem. Szansa jest 
zawsze przez Jowisza. Ryby s� bardzo cz�ste u jasnowidzów, mediów, ludzi 
zainteresowanych kontaktem ze �wiatem niewidzialnym, maj�cych du�e zdolno�ci 



parapsychologiczne, nawiedzonych i oczywi�cie ofiar ró�nych miejsc odosobnienia. Przy 
złych aspektach Neptuna s� równie� charakterystyczne dla narkomanów. 

Ksi��yc przebywaj�cy w znaku Ryb nabiera cech tego znaku i wówczas wyobra�nia jest 
samołudz�ca si�, wyst�puje marzycielstwo, indolencja, człowiek jest zagubiony we własnych 
my�lach i nie umie egzekwowa� tego, co wymy�lił. Z reguły wówczas mama jest taka jaka� 
zakłopotana i chorowita - bo to dom 12. Ryby to tak�e znak azylu i miejsc odosobnienia. 
Je�eli znajd� si� w nim planety czynne, mog� wskaza�, �e dany człowiek jest dyrektorem 
wi�zienia lub lekarzem pracuj�cym w szpitalu zamkni�tym. Znaki Wody: Rak, Skorpion i 
Ryby wyst�puj� u słu�by zdrowia i w ogóle u medyków. W Rybach spotykamy medyków 
szczególnie subtelnych, o fantastycznym talencie diagnozowania. Tam gdzie Rak diagnozuje 
intuicj�, ale i erudycj�, Skorpion do�� autorytatywnie, ale równie� musi si� uczy� mimo silnej 
intuicji, Ryby potrafi� to robi� nie ucz�c si� niczego. Po prostu patrz� i czuj�, co człowiekowi 
jest. Spotykane to jest u niektórych diagnostów i znachorów. 

Dom 12 Zodiaku ko�czy historyjk� opowie�ci o człowieku i ł�czy si� ju� z Baranem. W 
tym sensie symbolizuje tak�e Karm� przyniesion� z poprzedniego wcielenia. Te rzeczy, które 
zdarzaj� si� nam poprzez dom 12 s� z reguły najtrudniejsze do zrozumienia i to jest 
przyczyna, dla której w wi�zieniu siedz� tylko niewinni, albo ofiary ró�nych zbiegów 
okoliczno�ci ... Poza tym cz�sto trudno jest zrozumie� choremu, dlaczego wła�nie on dostał 
raka. Natomiast tam, gdzie Ryby zaczynaj� naprawd� interesowa� si� �wiatem 
niewidzialnym, szukaj� inspiracji w okultyzmie - tam dojd� do celu i przestaje im to dosuwa� 
w sposób ewidentny w �wiecie widzialnym. Ka�da energia Zodiaku mo�e by� zamieniona w 
szalenie pozytywn�, nawet przy jej całkiem negatywnych cechach fizycznych - w momencie 
przekroczenia granicy fizycznej i pój�cia w �wiat niewidzialny. Jest to pewien układ 
wychowawczy, który chce zmusi� człowieka do zainteresowania si� �wiatem niewidzialnym i 
dokonania tam ekspansji. 

Umiej�tno�� stawiania zagadnie� przy interpretacji horoskopu 
Cała zabawa interpretacyjna polega głównie na stawianiu zagadnie� interpretacyjnych, 

stawianiu problemów i rozwi�zywaniu ich w okre�lony sposób. Omawiali�my ju� metody, 
uproszczonej interpretacji, pozwalaj�cej zrozumie� z kim mamy do czynienia. Przy 
rozwa�aniu bardziej szczegółowym mo�emy stawia� sobie dowolne pytania i problemy, a 
wtedy w bardzo specyficzny sposób musimy odczyta� znaki i planety. 

Kiedy chcemy rozpatrzy� np. temat sentymentalny w danym horoskopie musimy zwróci� 
uwag� na szczyt domu 5 i na znak znajduj�cy si�, na owym szczycie. Nast�pnie na znak Lwa. 
na planety znajduj�ce si� zarówno w domu 5 jak i w znaku Lwa, nast�pnie na władc� domu 5 
i na Sło�ce jako władc� znaku Lwa. Dalej musimy zwróci� uwag� na sygnifikatory ogólne 
spraw sentymentalnych (Ksi��yc i Wenus - u m��czyzny, Sło�ce i Mars - u kobiety) jako na 
naturalne sygnifikatory zwi�zków sentymentalnych. Teraz musimy pami�ta�, �e np. znak 
Barana na szczycie domu 5 b�dzie powodował wielk� impulsywno��, energi� i inicjatyw� 
własn� wykazywan� w zwi�zkach sentymentalnych, podczas gdy znak Byka b�dzie 
wykazywał pewn� bierno��, smakoszostwo, du�y apetyt i wytrzymało��, ale i du�� stało�� 
zwi�zków. Znak Bli�ni�t raczej b�dzie si� interesował flirtem, intelektem, pogadaniem, 
napisaniem wiersza, b�dzie dawał du�� powierzchowno�� zwi�zków i cz�ste zmienianie 
obiektu zainteresowa� z powodu ruchliwo�ci intelektualnej. Jest to do�� cz�ste dla zwi�zków 
platonicznych. Znak Raka daje du�� czuło�� i natychmiast powoduje zwi�zki rodzinne, ch�� 
opiekowania si� i ofiarowania innej osobie. Znak Lwa daje du�� dum�, egotyzm, mo�e dawa� 
stało�� zwi�zków, bo jest to znak stały ale te� i ognisto�� temperamentu. Jest to bardzo 
prawidłowy znak w domu 5. Znak Panny b�dzie sterylizował uczucia z jakich� tam przyczyn, 
czy własnych, czy zewn�trznych stresów, b�dzie powodował nerwice ale tak�e i wysubtelniał 
uczucia. Znak Wagi to natychmiastowa legalizacja wolnego zwi�zku sentymentalnego, b�dzie 
z tego ewidentny kontrakt. Znak Wagi b�dzie poza tym dawał m��czy�nie pi�kn� 



towarzyszk� bo to znak Wenus. Znak Skorpiona b�dzie dawał silny seksualizm, ale te� przez 
działanie Marsa mo�e wywoła� skandal i kłótnie, destrukcje zwi�zku, �mier� partnera, 
usuwanie ci��y. Znak Strzelca b�dzie dawał sportowe traktowanie zwi�zków. Kozioro�ec 
b�dzie wychładzał uczucia w zwi�zkach, b�dzie powodował celibat lub samotno�� - wyklucza 
to pobudzenie seksualne. Znak Wodnika mo�e dawa� bardzo liczne wolne zwi�zki, 
nadmiern� pobudliwo��, ale i liczne zerwania przez obecno�� Urana. Znak Ryb daje wielk� 
uczuciowo��, poetyczno��, ale te� nara�a na to, �e człowiek staje si� ofiar� własnych uczu�.  

Planety działaj� tu w sposób specyficzny. 
Obecno�� w domu 5 Jowisza, lub jego silny zwi�zek z sygnifikatorem domu 5 oznacza 

legalizacj� i szanse socjalne uzyskane przez zwi�zek sentymentalny. Mo�e równie� oznacza�, 
�e dany osobnik poszukuje zwi�zku sentymentalnego ze wzgl�du na protekcje i szanse 
socjalne jakie b�dzie miał na skutek tego�. Uran daje nagłe przyja�nie i afekty ale te� nagłe 
komplikacje i nienawi�ci - czyli zmiana o 180° z dnia na dzie�. Neptun daje przede 
wszystkim złudzenia i iluzje, projekcje rzucane przez nasz własny umysł na innych ludzi - 
bardzo si� potem dziwimy, �e oni s� zupełnie inni, nast�puj� rozczarowania. Mo�e te� dawa� 
inspiracj� przy dobrych aspektach. Mo�e sygnifikowa� osob� bardzo uduchowion�, poet� czy 
pastora, którego si� pokochało. Pluto daje zwi�zki czysto seksualne, oparte na 
instynktownych chciejstwach, nieracjonalne i cz�sto jest sygnifikacj� wielkiego fatalizmu w 
miło�ci, fatalnych zbiegów okoliczno�ci. Zły aspekt Wenus z Plutonem oznacza jakie� bardzo 
silne prze�ycie w młodo�ci, jak�� nie skonsumowan� miło��, fataln�, romantyczn�, która 
zostawiła bolesne �lady w duszy. Dlatego obecno�� Plutona w 5 domu, gdy dotyczy on 
zwi�zków sentymentalnych, oznacza zawsze pewien fatalizm i �mier� miło�ci, destrukcj� i 
powstanie nowej, analogicznej zreszt�. Tak długo, a� si� nauczymy lekcji. A za ka�dym 
razem - jest gorzej. 

Merkury daje na ogół przyja�nie intelektualne. Poło�enie Merkurego w domu 5 jest 
charakterystyczne dla osób nieco homoseksualnych. W najwi�kszym nasileniu te skłonno�ci 
wyst�puj� przy obecno�ci Urana lub Neptuna w domu 5, ale jeszcze przy innych bardzo 
charakterystycznych czynnikach. Przez Urana wydziwiamy w seksie, a przez Neptuna si� 
łudzimy. Natomiast Merkury oznacza przyja�� młodzie�y, która jeszcze nie uwa�a si� za 
płciow�. Ale trzeba to bardzo ostro�nie rozpatrywa�, bo mo�e to by� po prostu nauczyciel, 
przyjaciel młodzie�y, wychowawca. Tam gdzie Merkury działa w domu 5 zawsze narzuca si� 
jeden wniosek, �e zwi�zki sentymentalne maj� charakter bardziej intelektualny, oparty na 
korespondencji, pisaniu wierszy, platoniczny. Wenus jest naturalnym analogiem miło�ci i jej 
poło�enie w domu 5 jest najbardziej prawidłowe (tak samo jak Sło�ca). Natomiast Mars, 
zwłaszcza u m��czyzny symbolizuje czynno�ci natury seksualnej, du�� pop�dliwo�� i działa 
podobnie jak znak Barana, natomiast u kobiety symbolizuje on amanta, tak jak Wenus u 
m��czyzny - kochank�. Łatwo zauwa�y�, �e Wenus, przez swoje charakterystyczne cechy jest 
bardzo pomocna w ocenie �rodków u�ywanych do uwodzenia, natomiast Mars do oceny 
wykonywania czynno�ci uwodzenia. Wenus w znaku Bli�ni�t b�dzie kokietowała sposobem 
mówienia, w Raku b�dzie opowiadała o swojej mamusi, w Lwie o swoich mo�liwo�ciach 
seksualnych, itd. Mars mówi natomiast o fizycznym działaniu, a Jowisz o konsumpcji 
zwi�zku. Zawsze si� Jowisz doł�cza jakim� aspektem, bo tak to mo�e by� bardzo ładny układ, 
ale bez Jowisza nie jest skonsumowany. 

Ksi��yc - naturalny sygnifikator zwi�zku, zwłaszcza u m��czyzny, ale tak�e i u kobiety, 
bo chodzi tu o pewne relacje społeczne, powodzenie w sensie towarzyskim i �rodowiskowym 
- daje wielk� zmienno�� i kapry�no�� zwi�zków. Gdy znajdzie si� w domu 5 daje bardzo 
liczne znajomo�ci i kontakty, natomiast raczej jest charakterystyczny dla płodno�ci i 
posiadania dzieci, ni� dla samych zwi�zków. Lepiej jest mie� Ksi��yc w trygonie do władcy 
domu 5 ni� obecny w domu 5. 



Saturn na ogół wyklucza zwi�zki sentymentalne, powoduj�c ich wychłodzenie albo 
opó�niaj�c je do staro�ci, ewentualnie daje stosunki z osobami znacznie starszymi od nas, z 
du�� ró�nic� wieku. Tam gdzie Saturn - tam nas boli i uwiera, i jak Saturn znajdzie si� w 5 
domu istnieje podejrzenie jakich� chorób natury ginekologicznej, jakich� trudno�ci. 

Baran daje zwi�zki szybkie, impulsywne, ale i cz�ste zmiany, bo to znak ruchliwy. Byk 
daje stało�� zwi�zku, cierpliwo��, ale i du�� zachłanno��, mo�e by� typowy dla osoby 
szalenie zazdrosnej, posesywnej. Bli�ni�ta daj� zwi�zki natury intelektualnej, a wi�c 
zmienno�� - jest to charakterystyczne dla panów po 60 interesuj�cych si� niepełnoletnimi 
panienkami. Rak daje czuło�� w zwi�zkach, rodzinno�� i opieku�czo��. W złym sensie mo�e 
dawa� kapry�no�� i te� cz�ste zmiany, bo to znak Ksi��yca. Lew daje dum� i egotyzm, 
człowiek my�li tylko o sobie. Natomiast w innych sprawach mo�e to by� silne przywi�zanie 
do dziecka. Oczywi�cie b�dzie to wówczas zale�ało od poło�enia Sło�ca i Wenus. Waga w 
domu 5 mo�e by� traktowana ró�nie. Dom 5, sam w sobie, sygnifikuje pewn� twórczo�� 
człowieka, gdy� chciejstwa s� stworzone przez człowieka. Cz�sto zapominamy �e nasze ch�ci 
i niech�ci do ró�nych ludzi nie s� obiektywn� prawd�. Cały system chciejstw nieodpartych, 
które człowiek uwa�a za rzeczywiste, pochodzi z domu 5 i z niego powinny by� 
wydedukowane. Jest to ta otoczka, przez któr� jednostka musi najpierw przebrn��. Człowiek 
musi przede wszystkim wyrwa� si� ze swojego �rodowiska pierwotnego - z domu 4. Pó�niej 
idzie do szkoły - dom 5 - edukacja i zaczyna budowa� własny system chciejstw nieodpartych. 

eby przyst�pi� do realizacji musi pokona� problemy własnego zdrowia i nauczy� si� działa� 
- dom 6. A nast�pnie przez dom 7- �wiat ludzi obcych zaczyna si� ekspansja horoskopowa do 
góry. Mo�na równie� opowiedzie� t� histori� "w drug� stron�": w domu 3 zdobywamy 
okre�lon� wiedz� i rozwijamy "codzienny" intelekt. W domu 2 uczymy si� zdobywa� pewne 
rzeczy w �wiecie rzeczywistym. W domu 1 zdobywamy si� na inicjatyw� a przez przebrni�cie 
kłopotów w domu 12 zaczynamy ekspansj�. 

  
Obecnie omówimy, w ten sam sposób, sprawy finansowe. 
  
Sprawy finansowe widziane przez horoskop wygl�daj� bardzo ró�nie, bo trzeba wyra�nie 

rozgraniczy� zarobkowanie własne, pochodz�ce z domu 2, od ró�nych spekulacji na giełdzie, 
gier liczbowych, odbieranych z procentem po�yczek - bo to dom 5, jak równie� od dochodów 
płyn�cych z domu 8 czyli spadków czy darowizn. Czym innym jest równie� zarobkowanie 
przez szanse socjalne, przez to, �e si� jest prezydentem - to dom 10. 

Tam gdzie jednostka musi dokona� okre�lonego wysiłku, uprawia okre�lony zawód, działa 
w społecze�stwie i na codzie� zdobywa jakie� pieni�dze, wyrywa je społecze�stwu ci��kim 
wysiłkiem - to dom 2. Ka�dy ze znaków i planet inaczej tu działa. 

Znak Barana daje zarobki szybkie, ale i szybkie wydatki - typowe dla Marsa. Jest du�a 
impulsywno�� ale i zmienno�� zarobkowania. Charakterystyczny jest dla zarobków płyn�cych 
z działania militarnego, zdecydowanego, agresywnego lub z przemysłu. Mars ma bowiem 
analogi� do przemysłu, in�ynierii. 

Znak Byka stwarza sam w sobie wielkie szanse zarobkowe przez to, �e jest rz�dzony 
przez Wenus i Ksi��yc (w egzaltacji) i mo�e by� charakterystyczny dla kogo�, kto zdobywa 
pieni�dze przez uprawianie jakiej� sztuki, czy przez popularno�� społeczn� - typowe dla 
handlowców czy geszefciarzy. Zarobki s� du�e, a z wiekiem bardzo si� stabilizuj� i s� 
regularne. 

Znak Bli�ni�t b�dzie dawał zmienno�� zarobków, kapry�no��. Wysiłek jest czysto 
intelektualny, ale �e Merkury jest te� sygnifikatorem pieni�dzy papierowych, banknotów, 
zarobki powinny wygl�da� dobrze z powodu tego znaku, bo inteligencja jest posesywna. 



Znak Raka jest znakiem płodnym i ju� jest sygnifikatorem sporych zarobków, cz�sto 
zwi�zanych z rodzin�, pochodzeniem. koteri�, parti�, chocia� te� mo�e by� charakterystyczny 
np. dla muzyka, który uprawiaj�c swój zawód zdobywa ogromn� popularno��, a przez to ma 
du�e zarobki. Znak Raka, jako �e jest ksi��ycowy zapowiada odmian�, czyli inaczej b�dzie 
działał w pierwszej fazie �ycia, a inaczej w drugiej. 

Znak Lwa daje stało�� zarobków i jest charakterystyczny dla takich zawodów jak złotnik, 
jubiler (rz�dzi nim Sło�ce - czyli złoto). Mo�e jednak by� równie� charakterystyczny dla 
nauczycieli - bo to znak 5. Wydedukowa� to mo�na tylko z innych sygnifikacji. natomiast 
sam w sobie znak Lwa daje du�� stało�� zarobków i raczej regularn� pensj�. 

Znak Panny jest charakterystyczny dla tyrania - trzeba si� narobi�, �eby zarobi� i na ogół 
nie daje specjalnych zarobków. Jest to znak 6 i sytuacja jest raczej podporz�dkowaniem si� 
innym, słu�b� czy czym� takim.  

Znak Wagi daje zarobki z umów i kontraktów. 
Znak Skorpiona przez własn� determinacj�, upór i dociekliwo��, ale mo�e te� oznacza� 

samodestrukcj� w tej sprawie - czyli nadmierne wydatki.  
Znak Strzelca to przede wszystkim zarobkowanie przez wyjazdy i kontrakty zagraniczne. 
Znak Kozioro�ca to zarobki przez ci��k� prac�. ale i oszcz�dno��. systematyczno��, 

ekonomi� wysiłku. 
Znak Wodnika przynosi zarobki przez popularno�� i przyjaciół. 
Znak Ryb - przez ofiarno��. 
Planety natomiast działaj� w sposób nast�puj�cy: 
Sło�ce daje zarobki przez autorytet - jest si� szefem. Jest charakterystyczne dla zawodów 

niezale�nych, wolnych, czy dyrektorsko - ministerialnych. Pr�dzej czy pó�niej ma si� w tych 
sprawach du�y autorytet. 

Ksi��yc daje zarobki przez popularno�� i sam w sobie jest sygnifikatorem bogactwa. 
Nawet w złych aspektach i w Kozioro�cu, je�eli znajdzie si� w domu 2 mo�e przynie�� spore 
bogactwo. To jest reguła, �e tam, gdzie człowiek ma Ksi��yc w trygonie Jowisza, to biedy nie 
zazna. 

Merkury powoduje, �e człowiek mało dba o pieni�dze. Jest to intelektualista, albo 
globtroter, czy te� kto� �yj�cy we własnym, wymy�lonym �wiecie i pieni�dze go w zasadzie 
nie interesuj�, a na ogół i tak je ma. 

Wenus daje pieni�dze przez szanse socjalne, popularno�� artystyczn�, a w wypadku, gdy 
twórczo�� artystyczna jest niemo�liwa, wówczas jest to popularno�� przez własn� urod�. I to 
te� przynosi pieni�dze. 

Mars daje ogromn� aktywno�� i gdy znajdzie si� w domu 2 lub ma jaki� z nim zwi�zek 
powoduje szybkie zarobki, ale i szybkie wydatki. Stanowi równie� zagro�enie procesowe 
(kłótnie). Jest bardzo charakterystyczny dla osób, które ostro zarobi� na wojnie i konfliktach 
społecznych czyli dla spekulantów. 

Jowisz daje najwi�ksze szanse w ka�dej sprawie, gdzie by si� nie znalazł, a w domu 2 daje 
du�e bogactwo przez szanse socjalne, zwłaszcza po 40. Jest to typowe dla bur�uazji. 

Saturn oddziaływuje dobrze na zarobkowanie dopiero na staro��. Z reguły powoduje 
wielk� bied� i du�e kłopoty w młodo�ci, a na staro�� dzi�ki oszcz�dno�ci, systematyczno�ci i 
ekonomice, przychodzi wielkie bogactwo. Czasami wi�ksze ni� przez Jowisza, albowiem 
najbogatsi na �wiecie s� równie� wielkimi sk�pcami; s� to wła�nie fortuny saturnowe. 

Uran daje niespodziewane sukcesy, a w dobrych aspektach w domu 2 mo�e spowodowa� 
bardzo wielk� fortun�, ale te� stanowi zagro�enie ruin� przez rewolucje i wielkie zmiany 
społeczne. 



Neptun z reguły tylko łudzi bogactwem. Jest charakterystyczny dla ludzi, którzy maj� 
ci�gle ró�ne szanse i ró�ne plany. 
yj� tym, marz� o tym, ale nic nie dochodzi do skutku. S� 
bogaci potencjalnie. W wyj�tkowych wypadkach mo�e to oznacza� korzystanie z takich 
rzeczy jak nafta, paliwo, czy fortuna oparta na sprzeda�y komu� złudze� (przemysł filmowy, 
zabawki dla dzieci). 

Pluto w domu 2 to plutokracja oparta na mafii i terrorze. Pluto tylko w ten sposób daje 
pieni�dze. W ogóle Pluto jest charakterystyczny dla takich organizacji jak CIA, czy mafia 
sycylijska. Natomiast w pewnych układach z Merkurym czy w znakach wodnych Pluto mo�e 
bardzo dobrze działa� na okultyzm. Jego zwi�zek ze �wiatem niewidzialnym symbolizuje w 
jednostce pod�wiadomo�� zbiorow�, t� najgł�bsz� warstw� pod�wiadomo�ci i mo�e to by� 
wykorzystywane do zdobycia popularno�ci w okultyzmie. Oczywi�cie, jak ka�da planeta, 
silnie zale�y od swego dyspozytora. Pluto w Raku da raczej popularno�� - Ksi��yc nie działa 
tajnie. Natomiast Pluto w Pannie - Merkury ju� umie działa� tajnie. 
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 Działanie Saturna 

Do tematu tranzytów i cykli mo�na bardzo ró�nie podej��. W ka�dym podr�czniku i 
ka�dej szkole astrologicznej inaczej si� na te rzeczy patrzy. S� tacy astrologowie, którzy robi� 
tranzyty do solariuszy, nie zwracaj�c zupełnie uwagi na horoskop urodzeniowy. S� tacy, 
którzy usiłuj� robi� tranzyty tylko do horoskopu urodzeniowego. Współcze�nie uwa�a si�, �e 
ruchy tranzytowe planet i ich aspekty do horoskopu urodzeniowego (zwłaszcza planet 
ci��kich Jowisza, Saturna), to odzwierciedlenie naszej wra�liwo�ci na pewne biocykle i 
harmoni� kosmosu. Tam po swojej orbicie kr��y wokół Sło�ca Saturn, a analogicznie do tego 
ruchu w człowieku kumuluje si� do�wiadczenie. Tam porusza si� Jowisz, a tutaj zmieniaj� si� 
mody i zwyczaje ludzkie. Dotyczy to raczej �ycia społecznego człowieka, ale zale�nie od 
przemian społecznych zmienia si� i jednostka. Wszystko to jest ze sob� absolutnie powi�zane 

Astrologowie najcz��ciej u�ywaj� ruchów tranzytowych planet ci��kich zwłaszcza Saturna 
i Jowisza. Doł�czane s� do tego ostatnio odkryte planety czyli Uran, Neptun i Pluto. 
Niektórzy stosuj� równie� ruchy Marsa i w ogóle wszystkich ciał niebieskich ł�cznie ze 
Sło�cem, chocia� jego ruch jest zawsze taki sam. 

Trzeba zrozumie�, �e stosunkowo łatwo zorientowa� si� w fazie rozwojowej człowieka, w 
etapie jego �ycia, je�eli si� spojrzy na poło�enie Saturna w horoskopie urodzeniowym. Saturn 
ma bardzo wiele do powiedzenia tam, gdzie chodzi o gromadzenie do�wiadczenia, a 
zwłaszcza o wyci�ganie wniosków z tych do�wiadcze�. Aspekty Saturna, jego poło�enie w 
horoskopie urodzeniowym w znaku i domu, domy którymi włada - wszystko to trzeba wzi�� 
pod uwag�, �eby zrozumie� jak Saturn b�dzie funkcjonował przechodz�c z domu do domu i 
w�druj�c przez znaki Zodiaku. Poza tym zauwa�ono, �e człowiekowi powodzi si� 
stosunkowo lepiej, jego do�wiadczenie lepiej si� kumuluje i bardziej jest uznawane 
społecznie je�eli Saturn jest nad horyzontem w horoskopie urodzeniowym. Kiedy w�druje on 
gór� horoskopu, ł�cznie z przej�ciem przez Zenit, mog� by� w zasadzie te same kłopoty, ale 
s� one łatwiejsze do zwalczenia dla samej jednostki ni� wtedy, gdy Saturn w�druje dołem 
horoskopu, a zwłaszcza gdy zbli�a si� do Nadiru. Najgorzej jest wtedy, gdy Saturn dociska do 
południka lub równole�nika, czyli gdy idzie przez dom kadentny, zwłaszcza przez 3. 
Wówczas silnie oddziaływuje na nasz� psychik� - jest to dom intelektu i w zwi�zku z tym 
przygn�bia. Stosunkowo mało to nam dokucza, a nawet mo�e dokona� Saturn wielkich 
przemian, kiedy jest w domu 9. Natomiast domy 6 i 12 równie� s� krytyczne, gdy� 



oddziaływuje to i na zdrowie i na cał� sytuacj� ogóln� człowieka. Natomiast moment 
przej�cia przez południk czy równole�nik jest etapem ko�cz�cym kryzys. Je�eli wzi�� pod 
uwag� statystyk� horoskopow�, to zauwa�ymy jak Gierek doszedł do władzy gdy Saturn był 
u niego w 10 domu, a wyleciał, gdy zacz�ł wchodzi� w dom 3. W roku 1976 Saturn schodził 
u niego pod horyzont i to był najlepszy moment do wycofania si�. 

Ogólnie rzecz bior�c patrz�c na �wiartki horoskopu i poło�enie Saturna mo�na by 
powiedzie�, �e okres przej�cia Saturna od domu 7 do 10 jest etapem przygotowuj�cym 
karier�. Jest to czas, w którym człowiek powinien si� najbardziej spr��y� i przygotowa� 
swoje przyszłe sukcesy. Taki moment zabiegania, który trwa ok.7 lat. Nast�pny okres, czyli 
od Zenitu a� do domu 1 byłoby to korzystanie z poprzednich wysiłków, ale nale�y wówczas 
osi�gn�� najwi�ksze sukcesy i utrwali� je, a potem ju� na tym dobrym imieniu jecha�. Z tym, 
�e nale�y pami�ta�, �e zale�y to od naszego post�powania. Je�eli kto� od pocz�tku ruchu 
Saturna, od domu 7 zacznie kra��, to b�dzie siedział w momencie, gdy Saturn stanie w 
Zenicie. To b�dzie kariera, jak� sobie wybrał. Saturn w Zenicie po prostu wypłaca za 
dotychczasowy wysiłek i nic wi�cej. Nie mo�emy robi� tego, co nam si� �ywnie podoba w 
czasie ruchu Saturna przez te trzy domy i spodziewa� si�, �e jak on stanie w Zenicie, to 
spotka nas wielka szcz��liwo��. Chodzi tu oczywi�cie o prawidłowe działanie i kumulowanie 
si� do�wiadczenia oraz rozwój �wiatopogl�dowy. Zwró�my uwag�, �e wej�cie Saturna w 7 
dom dotyczy krystalizowania stosunków ze �wiatem zewn�trznym. Mo�e to by� tak samo 
utrwalenie mał�e�stwa, jak i rezygnacja z niego i przyj�cie �lubów klasztornych - zale�nie od 
charakteru. Dom 8 to rozwi�zanie problemów kapitału, problemów zdrowotnych, penetracja 
we własn� pod�wiadomo��, zwalczenie własnych strachów, kompleksów, lub poddanie si� 
im. I dom 9 - krystalizacja wy�szego pi�tra �wiatopogl�dowego. Te trzy elementy razem 
poł�czone powoduj� prawidłowy sukces w Zenicie, kiedy ju� mo�e si� to ujawni� i przybra� 
kształt społeczny. Dom 11 przysparza nam przyjaciół, czyli załatwiamy nasze �yczenia 
pierwotne z domu 5, a dom 12 - zaczynaj� si� od nowa kłopoty, albo te� mo�emy je tam 
zwalcza� naszymi poprzednimi sukcesami. Natomiast w momencie zej�cia Saturna pod 
horyzont zaczynaj� si� problemy zdrowotne i ujawniaj� si� wszystkie nasze niedoróbki z 
poprzedniego okresu. Je�eli człowiek w jakim� momencie spocz�ł na laurach, to teraz w 
Ascendencie zacznie mu to wyłazi� i powstaj� problemy. 

Dlatego, �eby rozwa�a� ruch Saturna trzeba zwróci� uwag�. jak� drog� on przedtem 
w�drował. To nie jest tak, �e jak kto� ma Marsa w koniunkcji Urana w trzecim domu i teraz 
tam dojdzie Saturn, to koniecznie musi by� wypadek drogowy. To mo�e by� absolutnie 
wszystko. Bo je�eli ten Mars z Uranem b�d� w trygonie, w horoskopie urodzeniowym, do 
Saturna, to przej�cie Saturna nie wywoła złych efektów. A je�eli ta koniunkcja nie ma 
�adnych zwi�zków z Saturnem, przez znaki czy aspekt, to przej�cie Saturna przez Marsa i 
Urana nie wywoła �adnych efektów. 

W ci�gu miesi�ca pojawia si� kilkaset aspektów tranzytowych, a działa zaledwie niewielki 
ich procent, gdy� one nie odnosz� si� tylko do nas. Dotycz� one całego multum osób, z 
którymi jeste�my zwi�zani, nawet nie�wiadomie. Wszystkie tranzyty działaj�, to jest prawda, 
ale niekoniecznie musimy to zauwa�a�. Tote� zwracamy uwag� tylko na te tranzyty, które 
powtarzaj� tendencje horoskopu urodzeniowego. Przede wszystkim rozpatrujemy te aspekty, 
które powtarzaj� si� - wynika to z samych reguł dyrekcyjnych. I je�eli b�dzie np. zły zwi�zek 
Saturna z Marsem w horoskopie urodzeniowym, wówczas nawet trygon tranzytowy Saturna 
do Marsa mo�e zadziała� bardzo �le. Tyle, �e w przyjemnych okoliczno�ciach, a tym samym 
mo�e to by� bardziej niebezpieczne ni� powtórzenie si� złego aspektu. 

Nale�y uwa�nie rozpatrzy� poło�enie Saturna w horoskopie urodzeniowym. Człowiek 
bardzo wyra�nie podlega temu cyklowi 28 lat. Po 7 latach, kiedy idziemy do szkoły, Saturn 
jest w kwadraturze do swego pierwotnego poło�enia, wyzwalaj�c swoje pierwotne cechy. 
Skumulowało si� jakie� do�wiadczenie i wchodzimy w now� faz� zdobywania do�wiadcze�. 



W wieku lat 14 jest dojrzewanie płciowe, a w wieku lat 21- umysłowe. Społecznie 
dojrzewamy w wieku 28 lat i jest to koniec młodo�ci. 36 i 43 rok �ycia jest równie� 
krytyczny, ale bardziej dotyczy to spraw zawodowych, zwłaszcza �e w 43 roku Uran staje w 
opozycji do swego pierwotnego poło�enia i nast�puje silny przewrót �wiatopogl�dowy (mo�e 
by� w dobr� lub zł� stron�), ale to ju� ko�czy pewien etap i teraz mo�na albo i�� naprzód, 
albo run��. Dlatego te� lata 42-43 s� bardzo wa�ne, zwłaszcza dla osób maj�cych Urana w 
rogu horoskopu. 50 rok �ycia to na ogół kłopoty zdrowotne, a 57 - zaczyna nam dokucza� 
zbli�aj�ca si� emerytura. Ko�czy si� pewna faza, musimy spowolni� tempo �ycia itd. Trzeci 
cykl Saturna mało kto prze�ywa. Oddziaływuje on na wy�sze pi�tra psychiki, je�eli one si� w 
ogóle rozwijały. 

Przykład: Saturn w Byku w koniunkcji Urana w domu 3 - bardzo silnie oddziaływuje to na 
psychik� tego człowieka i na sprawy finansowe. Saturn w Byku to silny materializm, Uran - 
inwentywno�� w sprawach finansowych. Z analizy horoskopu wynika nam, �e ów człowiek 
jest handlowcem zajmuj�cym si� manipulacjami finansowymi i bankowymi. W wieku lat 7 
Saturn był u tego człowieka w Lwie w kwadraturze, czyli dotyczył szkoły (5 dom horoskopu), 
jakich� do�wiadcze� zwi�zanych z miło�ci� itd. Je�eli ta kwadratura wypadła na szczyt domu 
6 doszły tu jeszcze jakie� obowi�zki, słu�ba itd. Saturn w Pannie - mo�e to by� choroba 
gardła czy inne smutne do�wiadczenia. Saturn w Pannie wskazuje ponadto szkoł� handlow� i 
coraz wi�ksz� materializacj� człowieka. W wieku lat 14 Saturn dochodzi do opozycji w 
Skorpionie w domu 9 - co� umiera. Umiera jego własny idealizm, bo to dom 9, nast�puje 
silny przewrót, zniszczenie jakich� poprzednich ideałów i człowiek jeszcze bardziej si� 
materializuje. 
I tak sobie b�dzie Saturn konsekwentnie działał dalej, bo w 21 roku �ycia załatwi sprawy 
przyjaciół w Wodniku, a w wieku 28 lat, gdy Saturn wróci do swego pierwotnego poło�enia i 
poł�czy si� z Uranem ten człowiek wymy�li sposób na kłopoty i zacznie robi� pieni�dze. W 
tym sensie Saturn sobie działa i zawsze trzeba sobie t� historyjk� przez niego opowiadan� tak 
zobaczy�, a dodatkowo zabarwi� j� wszystkimi aspektami Saturna w horoskopie 
urodzeniowym - zwłaszcza przej�ciem przez koniunkcj� tych planet, z którymi Saturn był 
powi�zany, bo to b�dzie wyznaczało fazy samorozwoju. Ale poniewa� najlepiej wychowuj� 
nas kłopoty, nale�y przede wszystkim zwróci� uwag� na opozycje i kwadratury. 

Aspekty tranzytowe Saturna do innych planet. 
- do Sło�ca. Działaj� przede wszystkim ujemnie na charakter, zwłaszcza je�eli w 

horoskopie urodzeniowym Saturn ma opozycj� Sło�ca. Wówczas ka�de przej�cie przez zły 
aspekt Sło�ca b�dzie powodowało silne pogorszenie si� charakteru, zwi�kszy podejrzliwo��, 
marudzenie, ograniczy wol�. 

W ogóle ludzi mo�na, z grubsza, podzieli� na tych, którzy maj� zły aspekt urodzeniowy 
Saturna do Sło�ca i tych, którzy maj� dobry. Ludzie maj�cy zły aspekt inaczej reaguj� na 
stresy i s� typami o wiele bardziej nerwicowymi, z tym �e s� bardziej ambitni. Dobry aspekt 
Saturna ze Sło�cem powoduje brak ambicji, tzw. bezczelno�� i nie daje wra�liwo�ci. To, �e 
ju� w dzieci�stwie wola człowieka natrafia na kamie�, na ró�ne przeszkody - spina ambicj�. 
Równie� b�dzie powodowało przeszkody natury psychicznej, gdy� człowiek od razu 
spodziewa si� najgorszego przy najmniejszych oznakach kłopotów (kieruj�c si� poprzednimi 
do�wiadczeniami), jest pesymist� ale kieruj�c si� ambicj� pokonuje przeszkody. Człowiek 
maj�cy dobre aspekty Saturna ze Sło�cem, ma na ogół dobre warunki �ycia i w zwi�zku z 
tym najmniejsza przeszkoda mo�e go załama�. Działaj� wówczas tylko dobre aspekty Saturna 
do Sło�ca, a po trzydziestu latach, gdy wszystkie trygony przejd� w kwadratury, w drugiej 
fazie �ycia zaczynaj� si� kłopoty i człowiek nie mo�e zrozumie� dlaczego. 

Saturn i Sło�ce sygnifikuj� ojca w horoskopie i w zwi�zku z tym ka�dy aspekt Saturna do 
Sło�ca b�dzie miał zwi�zek z jakimi� perypetiami ojca czy z jego chorobami lub �mierci�. 
Sło�ce jest analogiem domu 5 i w zwi�zku z tym sygnifikuje serce. Je�eli jest jakikolwiek 



zwi�zek Sło�ca i Saturna z planetami domu 6 lub 12, czy Ascendentem (złymi aspektami) 
wówczas dany człowiek choruje na serce i jest to bardzo cz�st� sygnifikacj� chorób serca, 
kr��enia, zawału. 

Ogólnie rzecz bior�c aspekt Saturna do Sło�ca działa na całe �ycie, ale przede wszystkim 
trzeba zrozumie� natur� działania danej planety, zobaczy�, co to b�dzie za konflikt pomi�dzy 
przykrym do�wiadczeniem a wol� człowieka, który sprzeciwia si�, bo np. Saturn doszedł do 
opozycji Sło�ca w danej chwili. 

- do Ksi��yca. Dotycz� one bardziej spraw �ycia publicznego ni� osobistych. 
ycia 
partnerki, matki - nale�y to wydedukowa� z natury planety. Natomiast bardzo 
charakterystyczne s� złe aspekty Ksi��yca z Saturnem dla chorób układu trawiennego i dla 
raka �oł�dka. Powiedzmy, �e kto� ma Saturna w Lwie a Ksi��yc w Wodniku, dysponowany 
przez Saturna. Ksi��yc w Wodniku daje mentalno�� do�� niestabiln�, �yw�, towarzysk�, 
inwentywn�, powoduje zainteresowanie si� astrologi�, radiestezj�, wahadełkiem, wszelkimi 
takimi ciekawostkami. Przez samo poło�enie Ksi��yca w Wodniku jeszcze nic nie wynika. 
Ksi��yc jest planet� niestał�, a opozycja Saturna w Lwie b�dzie go peszyła. Saturn w Lwie to 
jednak du�e ambicje i nast�pi pewna sterylizacja wyobra�ni. Teraz jakikolwiek zły aspekt do 
Ksi��yca b�dzie z ogromn� sił� wydobywał t� pierwotn� ambicj�, i b�dzie bardzo ujemnie 
wpływał na �rodowisko, które zacznie temu człowiekowi dokucza� i szarpa� go, a przy jego 
małej odporno�ci psychicznej mo�e sobie bardzo ładnie skumulowa� wrzód na dwunastnicy 
czy �oł�dku, a pó�niej wyhodowa� raka. Przez kumulowanie, gdy� Saturn daje opanowanie, a 
Ksi��yc nie. 

- do Merkurego. Powoduj� albo du�e spowa�nienie ducha, albo pesymizm. Bardzo 
charakterystyczna jest koniunkcja Saturna z Merkurym dla filozofów, matematyków, ludzi 
gł�bokiej wiedzy i erudycji, ale �miertelnie powa�nych i nie znaj�cych si� na �artach. Albo 
te� dla zupełnych melancholików i pesymistów przebywaj�cych w domu bez klamek. Ka�dy 
zły aspekt Saturna do Merkurego b�dzie wywoływał przygn�bienia. Dobre aspekty mog� 
utrwali� pewne sprawy zwi�zane z prac� papierkow�, dokumentami itd. Charakterystycznym 
utrwaleniem dokumentu s� papiery zwi�zane z hipotek�, nieruchomo�ciami. Saturn jest 
analogiem nieruchomo�ci i ludzie maj�cy Saturna - władc� domu 4 w trygonie Merkurego 
maj� bardzo dobrze uło�one te papierki i cz�sto zajmuj� si� spekulacjami nieruchomo�ci. 

- do Wenus. Utrwalaj� pierwotne zwi�zki. Nawet złe aspekty Saturna do Wenus nie 
powoduj� niewierno�ci i du�ych kłopotów sentymentalnych, poza frustracj�. Saturn 
symbolizuje starszy wiek, Wenus - miło�� i mo�e by� du�a ró�nica wieku w miło�ci, 
wykluczaj�ca zbyt wielkie porywy, co mo�e by� dokuczliwe. Mog� to by� przeszkody 
chorobowe. ale najbardziej charakterystyczne jest to, �e powrót Saturna do Wenus, przy 
dobrym aspekcie urodzeniowym, powoduje powrót starych miło�ci - takich sprzed lat. 
Natomiast złe aspekty powoduj� stałe frustracje, ale rzadko Saturn sygnifikuje rozwód, nawet 
b�d�c w 7 domu w opozycji Wenus w Ascendencie. Nie wskazuje on sytuacji rozwodu, tak 
jak Mars albo Uran, lecz raczej trwał� rozł�k�, trwałe rozbicie zwi�zku, odej�cie mentalne. 
Tranzyt Saturna przez Ascendent b�dzie nas bardzo spowa�niał, zaczniemy na serio 
traktowa� pewne sprawy. Poprzednio był w domu 12 a teraz ka�da niedoróbka z tamtego 
okresu si� wyda i stanie si� problemem. 

Do�� powszechnym bł�dem jest traktowanie tranzytu jako bezpo�rednie zaj�cie aspektu i 
próba jego interpretacji. Np. Tranzyt Saturna przez 17° Skorpiona, a Wenus jest w 17° Byka, 
czyli przez �cisł� opozycj� i teraz z tego Byka, Skorpiona, Saturna i Wenus usiłujemy co� 
wydedukowa�. Niewiele si� w ten sposób zrobi. Trzeba zrozumie�, �e Wenus w Byku, w 
pierwotnym poło�eniu w horoskopie urodzeniowym znaczy to i tamto, �e rz�dzi ona jeszcze 
Wag� i wniosła ten element Wagi do domu 7 i do Byka, i �e daje to np. okre�lony charakter 
mał�once. Musi by� tu równie� dorzucona planeta, która jest w elewacji nad Wenus - bo 
przecie� co� tam na ni� naciska, jakim� wpływom ulega, ma jakie� powi�zania aspektowe 



sygnifikuj�ce konkretne sprawy i konkretnych ludzi, z którymi ma ona powi�zania i których 
wpływom ulega. 

Teraz popatrzmy sobie z drugiej strony na t� sam� spraw� - na nasze własne 
do�wiadczenia. Teraz mamy np. Saturna w Ascendencie w Skorpionie. W horoskopie 
urodzeniowym był np. w Byku. To znaczy, �e na mój umysł i sposób do�wiadczania Saturn 
wpływa tak, a tak. Np. w Baranie - Baran jest znakiem Marsa - moje do�wiadczenie b�dzie 
wpływało na mój sposób działania, na inicjatywy osobiste. W Byku raczej na sposób 
zarobkowania i na sprawy finansowe. I teraz Saturn przew�drował cał� t� drog�, z domu 12 
wszedł na Asc. - znaczy to, �e ju� jestem na okre�lonym etapie samorozwoju i teraz wyda si� 
co�, czego ja nie zauwa�yłem przedtem. Tak działa Saturn. To jest twórcze podej�cie do 
kłopotów. 

Najszybszym i najwygodniejszym sposobem interpretacji tranzytów jest wypisanie na 
kartce papieru: Sło�ce w moim horoskopie jest w domu 9, a włada 10 i co to znaczy (nie 
nale�y patrze� na nic wi�cej). Teraz trzeba powiedzie� sobie: Saturn w złym aspekcie to jest 
przeszkoda, mur, trudno��. Saturn w dobrym aspekcie to jest powolna krystalizacja, 
perseweracja, upór pozwalaj�cy załatwi� spraw�. I teraz Saturn w trygonie Sło�ca załatwi mi 
ten problem domu 9 i 10. I to b�dzie szczera prawda, tylko tu wła�nie dochodzimy do sedna. 
Dwukrotnie trzeba spojrze� na tranzyt. Raz przez ten bardzo powolny ruch przez znaki i 
domy i tu rzeczywi�cie Saturn nam załatwi sprawy domu 9 i 10, bo to jest jedna historia 
opowiadana przez ruch planet. Jest jeszcze jeden motyw nakładany jak na kanw�: ten Saturn 
jest w �cisłym aspekcie do np. opozycji Wenus. I to ju� trzeba potraktowa� drugi raz osobno. 
Tamto jest spraw� ogóln�, a to s� szczegóły dziej�ce si� z tygodnia na tydzie� i dopiero razem 
da nam to pewien obraz. 

Ale to s� ju� szczegóły, a o wiele bardziej jest interesuj�ce zrozumienie podstawowej 
historii człowieka, jego przemian wewn�trznych, sterowaniasamym sob� i rodzenia si� woli. 

- do Marsa. Z reguły s� bardzo silne i bardzo charakterystyczne dla nagłych wypadków. W 
ogóle konstelacja Saturn, Mars, Uran musi wyst�powa� przy wydarzaniu si� złama�, uderze�, 
wypadków, pobi�. Tak jak przy ka�dym tranzycie musi by� równie� brana pod uwag� 
dziedzina, któr� włada Mars i nale�y tam równie� uwa�a�. Ale np. je�eli Mars jest w znaku 
swojej godno�ci a Saturn doszedł do koniunkcji cz�sto powoduje to prawidłow� aktywizacj�. 
Inaczej trzeba rozwa�a� Saturna w koniunkcji Marsa w Kozioro�cu a inaczej w Baranie. W 
Baranie Mars jest władc� a Saturn jest w upadku i taka koniunkcja jest bardzo ujemna dla 
Marsa 

- do Urana. Z reguły s� to kłopoty natury politycznej. Ogólnie rzecz bior�c najwi�kszymi 
przyjaciółmi szefa partii politycznej s� członkowie tej�e partii. A je�eli my jeste�my 
szeregowymi członkami partii to naszym najwi�kszym przyjacielem mo�e by� tylko jej szef. 
Dlatego te� Uran symbolizuje �wiat przyjaciół, wzbudza entuzjazm, mo�e sygnifikowa� jak�� 
wielk� przeszkod� i mur w przyja�ni. I bardzo cz�sty jest Saturn w kwadraturze czy opozycji 
Urana u ludzi, których spotkały jakie� dziwne przygody z własn� parti�. 

Tam gdzie Uran symbolizuje kanał ł�czno�ci pod�wiadomo�ci ze �wiadomo�ci� i sposób 
wykorzystania przez �wiadomo�� tych bod�ców, Saturn mo�e zapewni� krystalizacj� tego, 
syntez� i filozoficzne uj�cie. 

- do Neptuna i Plutona. Je�eli ani Saturn, ani Neptun, ani Pluto nie władaj� Ascendentem, 
to mo�na sobie te aspekty pomin��, bo u wi�kszo�ci ludzi pełni� one niewielk� rol� (najwy�ej 
jakie� prze�ycia typu marzenie senne). Natomiast je�eli która� z tych planet włada 
Ascendentem, np. Saturn i teraz Neptun dojdzie do koniunkcji Saturna w horoskopie 
urodzeniowym, to taki aspekt mo�e bardzo silnie zadziała�, bo człowiek wł�czy si� w tedy w 
pewien ruch społeczny, a to ma okre�lone konsekwencje. Neptun to ruchy takie jak hippisi, 
ruchy muzyczne, narkoma�skie, a Pluto to mafie. 



Ruchy Jowisza bardzo ładnie opisuj� przemiany mody, ale nie tylko damskiej. S� to mody 
społeczne, zwyczaje i pewne nastawienia społecze�stwa do pewnych spraw. 

Ruchy Urana to gł�bsze przemiany pod�wiadomo�ci. Tam, gdzie Uran jest dobrze 
poło�ony w horoskopie i ma silny zwi�zek z intelektem, czyli z Merkurym, czy te� jest w 
domu 3 lub 9, albo ma dobry aspekt z Ksi��ycem symbolizuj�cym mentalno��, wówczas ma 
wszelkie szanse zrewolucjonizowa� pierwotn�, do�� konserwatywn� natur� ludzk�, leniw� i 
skłonn� do kompromisów. I mo�e stworzy� człowieka do�� oryginalnego, a przy złych 
aspektach ekscentryka. Bowiem planety społeczne okre�laj� nasze miejsce w społecze�stwie. 
zarówno nasz stosunek do społecze�stwa jak i stosunek społecze�stwa do nas . 

Tam gdzie Uran jest w Zenicie, człowiek d��y do tego, �eby by� jak najwi�kszym 
dziwakiem, którego wszyscy pokazuj� palcami na ulicy. Mo�e te� wyró�nia� si� z powodu 
wielkich wynalazków, których dokonał. Działa to szczególnie dobrze wtedy, kiedy ma 
zwi�zek z Merkurym. Nawet w znaku swego upadku, np. w Byku mo�e Uran w koniunkcji 
Merkurego w zenicie da� genialnego wynalazc� maszyn elektronicznych. Natomiast jego 
tranzyty to z reguły rewolucjonizowanie zastałych struktur. W ka�dym sensie. Np. Uran w 
opozycji Sło�ca zrewolucjonizuje nasz� wol�, nastawienie do jakich� spraw. Najpierw 
konkretnie realizowali�my jaki� cel, a teraz mamy ochot� wykona� obrót o 180°. Uran w 
kwadraturze czy opozycji Wenus jest bardzo charakterystyczny w horoskopach �e�skich dla 
bardzo silnych prze�y� natury miłosnej, rozbi�, nagłych separacji zwi�zku, rozwodu itd. W 
horoskopie m�skim działa podobnie przy zwi�zkach z Ksi��ycem. Z Wenus mo�e podsyca� 
erotyzm i nastawienia czysto seksualne. 

Neptun i Pluto to raczej przemiany społeczne zachodz�ce wokół nas. Rzadko kiedy ich 
tranzyty - to ju� człowiek musi całymi latami uprawia� Jog�, �eby to na niego osobi�cie 
podziałało - zaczynaj� wydobywa� pi�tro nad�wiadomo�ci. Bo tak na ogół to wywołuj� tylko 
trans u przeci�tnego człowieka, jaki miewaj� niektórzy arty�ci czy ludzie robi�cy filmy, 
którzy nie wiedz�, sk�d im si� to wzi�ło. Z reguły aspekty, nawet dobre Neptuna wywołuj� 
chaos w pewnych dziedzinach, przewra�liwiaj�, człowiek ma sny, intuicj�, zaczyna marudzi�, 
nie działa, sam nie wie dokładnie, co by chciał. Jest to tylko mgła, dym. 

Natomiast Pluto dokonuje całkowitej destrukcji poprzedniej sytuacji i tworzy now�, je�eli 
w ogóle jest w stanie j� stworzy�. 

 
 

Andrzej Wesołowski - Astrologia - wykład 12 

 Prawidłowe odczytywanie horoskopu 

Dzisiaj przyst�pimy do bardziej szczegółowego omówienia pewnych problemów. W 
zasadzie horoskop odpowiada na pewne zagadnienia i stawiane mu pytania, ale bywa tak, �e 
trzeba komu� horoskop napisa�. Czyli trzeba horoskop odczyta�, a to jest inna sprawa ni� 
odpowiedzie� na konkretne pytania. Człowieka interesuje totalnie wszystko, a opisanie jego 
�yciorysu przekroczyłoby mo�liwo�ci astrologa. W zwi�zku z tym trzeba si� trzyma� jakiego� 
planu. Omawiali�my ju� szybki sposób analizy horoskopu, a teraz zobaczymy jak to wygl�da, 
gdy zabieramy si� do tego bardziej szczegółowo. 

Przede wszystkim patrzymy na Ascendent w znaku Zodiaku. Znajduj�cy si� w okre�lonym 
znaku Zodiaku Ascendent jest niesłychanie wa�ny, nawet dla korekty horoskopu, bo w du�ej 
mierze okre�la on wygl�d zewn�trzny człowieka (oczywi�cie w powi�zaniu z innymi 
sygnifikatorami). Ma on najwi�cej do powiedzenia na temat budowy ciała. Poza tym jest 
bardzo potrzebny dla okre�lenia powołania człowieka. 



Je�eli przyjmiemy, �e człowiek nie pojawia si� na Ziemi ot, tak sobie, przypadkiem, je�eli 
ju� w ogóle przyjmiemy, �e astrologia działa, to mo�emy to zrobi� tylko na podstawie 
twierdzenia, �e je�eli istnieje człowiek, to istnieje równie� i �wiat zewn�trzny. A w zwi�zku z 
tym istniej� relacje pomi�dzy tym człowiekiem, a �wiatem zewn�trznym. Astrologia zajmuje 
si� badaniem tych relacji. Einstein powiedział kiedy�, �e dopuszcza istnienie �wiata 
zewn�trznego. Je�eli tak, to istnieje równie� relacja człowiek - kosmos. Fizyka współczesna 
bada stany po�rednie, czyli bada przyrod� Ziemi w relacji do człowieka, albowiem ka�de 
badanie naukowe jest robione przez człowieka i bez niego nie istnieje.  

Tak wi�c sprawdzamy ów znak Zodiaku zawieraj�cy Ascendent, bo to jest ta pierwsza 
podstawowa relacja pomi�dzy człowiekiem a jego rodzin�. Okre�la to ju� w du�ej mierze 
pewn� ram� genotypow�. Je�eli popatrzymy na relacje pomi�dzy ojcem a dzieckiem, matk� a 
dzieckiem, to zobaczymy wschodz�ce te same planety w horoskopach, albo ten sam znak 
Zodiaku, albo Ascendent w tym samym poło�eniu co Sło�ce w horoskopie jednego z 
rodziców itd. Te relacje pokoleniowe s� zupełnie wyra�ne. Jaki� bardzo wa�ny punkt 
horoskopu jest zawsze dziedziczony przez dziecko w Ascendencie. Do tych najwa�niejszych 
punktów nale�� ciała �wiec�ce i Ascendent. Nast�pnie patrzymy sobie na władc� Ascendentu 
w znaku Zodiaku (nie w domu, na razie) i natychmiast musimy zwróci� uwag�, czy istnieje 
ewentualna koniunkcja z władc� Ascendentu, bo ta planeta w znaku Zodiaku te� nam co� tutaj 
powie. Wszystko to razem, czyli Ascendent w znaku Zodiaku, władca Ascendentu w znaku 
Zodiaku i planeta b�d�ca w koniunkcji z władc� Ascendentu informuje o podstawowych 
cechach charakteru, który musimy wyczyta�. 

Dajmy na to: wschodz� Bli�ni�ta, a Merkury w koniunkcji Wenus w Raku. Podstawowe 
cechy Bli�ni�t to dualizm i inteligencja - od razu widzimy, �e dominuj� cechy merkurialne. 
Merkury w znaku Raka przenosi to na dom, na płodno�� wyobra�ni, nie jest to racjonalny 
umysł. Koniunkcja Wenus skieruje wyobra�ni� na sztuk�. Zauwa�amy, �e wyobra�nia 
człowieka jest nastawiona na twórczo��, jest zainteresowanie sztuk�. Patrzymy dalej: która 
planeta, lub planety dysponuj� władc� Ascendentu w domu horoskopu. Koniunkcj� 
Merkurego z Wenus dysponuje Ksi��yc i znajduje si� on w Raku w domu 2. To nas informuje 
po pierwsze o okresie rozwoju charakteru, co nast�puje ró�nie u ró�nych ludzi. S� dzieci, 
które s� niezwykle dojrzałe i dalej ju� si� nie rozwin� i mamy potem infantylnego 30-to latka, 
s� ludzie, którzy potrafi� rozwija� si� całe �ycie, a� do 80 i ci�gle co� nowego nabywaj�. S� i 
tacy, którzy zatrzymuj� si� ok. 40, a potem ju� tylko pij� wódk�. Wła�nie poło�enie 
dyspozytora najwi�cej nam na ten temat powie. Posługujemy si� przy tym podwójn� metod� i 
trzeba poł�czy� jedno z drugim. Mianowicie patrzymy na poło�enie dyspozytora w domu 
horoskopu i licz�c od zerowego stopnia horoskopu czyli od szczytu 4 domu w lewo, przez 
Ascendent, a� do powrotu liczymy 6 lat na dom. Je�eli dyspozytor jest w domu 2 - to ok. 12 
roku �ycia. To jest ju� bardzo wa�ny okres dla rozwoju charakteru. A jednocze�nie, poniewa� 
jest to Merkury i Wenus, czyli w wieku Merkurego i Wenus. Merkury działa najsilniej w 
wieku podlotkowatym, a Wenus w wieku najpi�kniejszym - tu� po dojrzewaniu płciowym. W 
naszym przykładzie wida�, �e ten człowiek dojrzeje w wieku szkolnym, nab�dzie najwi�cej 
cech, utrwali i potem ju� nie b�dzie si� rozwijał. To nam pomo�e zrozumie�, dlaczego s� 
ludzie, którzy skrzypkuj� sobie w domu, a wykonuj� zawód krawca. Wielki talent artystyczny 
widoczny u kobiety, mo�e oznacza�, �e jest ona dobr� krawcow�, a niekoniecznie malark�. A 
ma wyobra�ni� i mo�e byłaby malark�, gdyby wychowywała si� w innej rodzinie i miała inne 
mo�liwo�ci startu. I gdyby nie to, �e zatrzymała si� na pewnym stopniu rozwoju w wieku lat 
16... 

Patrz�c dalej na nasz przykład widzimy, �e Ksi��yc daje pewn� popularno��, �rodowisko 
jest liczne, w Raku - zwłaszcza rodzinne, a sposób oddziaływania na �rodowisko - przez 
zarobkowanie, przez imponowanie zarobkowaniem- bo w domu 2. 



Nast�pnie zabieramy si� do władcy Ascendentu i planety w ewentualnej koniunkcji w 
domu horoskopu. Informuje nas to, do czego jednostka w �yciu d��y, na co jest przede 
wszystkim ukierunkowana. W domu 2 - na zarobkowanie. W domu 3- na działalno�� 
intelektualn�. W 4- interesuj� j� nieruchomo�ci, koniecznie musi mie� własny dom, własn� 
ziemi� i własny grób. Dom 5 oznacza miło��, przyjemno��, rozrywki itd. Np. u medyków jest 
to z reguły dom 6, 8, 12, 4. I jednocze�nie pami�tamy, �e kojarzy si� to z porz�dkiem domów 
czyli Panna, Skorpion, Ryby i Rak. Ka�dy z tych znaków mo�e da� medyka innego typu. 
Panna to jest analityk diagnosta, a Skorpion to ju� jest raczej chirurg. Z kolei musimy 
rozpatrzy� znak Zodiaku, który zawiera władc� Ascendentu. W omawianym przez nas 
przykładzie władca horoskopu Merkury znalazł si� w Raku i okre�la to klimat całego �ycia. 
Człowiek ten najbardziej interesuje si� rodzin� i na tym skupia cały swój egotyzm, wszystko 
widzi przez filtr rodziny i bez przerwy jest tym zaabsorbowany. Z kolei rozpatrujemy te 
planety, które znajduj� si� w dobrych aspektach do władcy Ascendentu i planety w koniunkcji 
z władc� Asc. oraz ich poło�enie w domu horoskopu. Okre�la to przede wszystkim te 
czynniki, które sprzyjaj� rozwojowi jednostki, jej d��eniom, realizacji planów itd. Omawiany 
przez nas Merkury z Wenus w Raku ma trygon Saturna w Skorpionie. Przy wschodz�cych 
Bli�ni�tach, Skorpion b�dzie w domu 5. Okre�lałoby to, �e d��enia tego człowieka b�d� si� 
sublimowały, �e spowa�nieje na staro��, �e b�dzie długo �ył. Saturn w Skorpionie jest 
sygnifikatorem pó�nej �mierci. Mo�e to oznacza� talenty wychowawcze, cz�ste dla 
poł�czenia Merkurego z Saturnem. Mog� to by� równie� talenty administracyjne - trygon Rak 
- Skorpion, Merkury, Wenus, dom 5 i Saturn mog� oznacza� dyrektora administracyjnego 
teatru czy przedsi�biorstwa rozrywkowego, restauracji - zale�nie jeszcze od innych układów, 
nie mo�na tego wydedukowa� tylko z tej sygnifikacji. Ale to ju� okre�la pewien teren 
działania i to s� warunki sprzyjaj�ce. Natomiast złe aspekty do władcy Asc. analogicznie b�d� 
okre�lały główne przeszkody w osi�gni�ciu celów �yciowych, główne frustracje, czynniki 
przeciwne, niesprzyjaj�ce  rozwojowi, a przede wszystkim popełnianie bł�dów �yciowych i 
tzw. wady, czyli te rzeczy, które człowiek powinien zwalcza�, gdy� wówczas uniknie 
niepowodze�. Z praktyki wida�, jak ludzie maj�cy nadmiar aspektów pozytywnych, 
harmonijnych w horoskopie s� rozpieszczani i przy najmniejszych trudno�ciach załamuj� si� 
kompletnie. Dlatego te� stosunkowo najlepiej człowiek rozwija si� przy pewnej równowadze 
aspektów harmonijnych i nieharmonijnych. W ten sposób zdobywa do�wiadczenie i 
jednocze�nie odporno��. Je�eli jednocze�nie Saturn atakuje jak�� planet� a Jowisz jej pomaga 
-wytwarza si� równowaga i człowiek ma jaki� wybór, rozwija to inteligencj�. Nadmiar 
którejkolwiek z tych cech mo�e bardzo przeszkadza�. Z tym, �e np. wielcy twórcy, 
kompozytorzy, poeci itd. maj� z reguły nadmiar aspektów nieharmonijnych. Oznacza to, �e 
druga połowa ich �ycia b�dzie wi�kszym sukcesem, jak ju� zwalcz� swoje wady wewn�trzne. 

Teraz rozpatrujemy domy, którymi włada planeta b�d�ca w koniunkcji z władc� 
Ascendentu. W naszym horoskopie Wenus włada domem 12 i 5. Jest to planeta miło�ci, 
atrakcji i uwodzicielstwa a włada domem miło�ci, przyjemno�ci i rozrywek oraz sprawami 
prywatnymi tego człowieka i ukrywanymi przed otoczeniem. Otó� teren tych domów - to 
teren najwi�kszej atrakcji dla danej jednostki. Najbardziej j� to przyci�ga i tam usiłuje 
najbardziej działa�. A jednocze�nie okre�la najwi�ksz� atrakcyjno�� danego człowieka w 
oczach otoczenia. W tym wypadku oznaczałoby to, �e jest to kochliwa osoba i maj�ca du�o 
znajomo�ci, a w domu 12- �e zdradza swoich poprzednich partnerów. Ale nie musi tak wcale 
by�, bo przy samych dobrych aspektach do Wenus takie działanie jest niemo�liwe. Wenus nie 
zawsze oznacza miło��. W niektórych znakach mo�e si� wysublimowa� na wy�sze pi�tro i 
stanowi� o miło�ci bli�niego, o miło�ci religii - nie jest to tylko erotyzm. 

Je�eli w Ascendencie wschodzi jaka� planeta, traktujemy j� tak jak władc� Asc. i 
rozpatrujemy drugi raz tak samo. Ale najpierw rozpatrujemy władc� Ascendentu i dopiero po 
wyczerpaniu tematu zaczynamy drugi raz rozumowanie od planety wschodz�cej. W praktyce 



robi si� to jedno z drugim równolegle. W zasadzie, kiedy wschodzi "czysty" Ascendent 
czytamy Ascendent w znaku Zodiaku, a kiedy wschodzi jaka� planeta, czytamy ju� i t� 
planet� w znaku, bo musimy poł�czy� jedno z drugim. 

Zły aspekt do władcy Ascendentu i planeta aspektuj�ca w domu horoskopu okre�la 
czynniki przeciwne, nie sprzyjaj�ce rozwojowi. Lub te� własne wady i bł�dy �yciowe. 
Aspekty rozpatrywane s� wg reguły wa�no�ci i �cisło�ci. 

Teraz musimy obejrze� jedno z "luminares", czyli Sło�ce lub Ksi��yc, zale�nie od płci. W 
tym miejscu drogi zaczynaj� si� rozchodzi�. Do tej pory rozpatrywali�my i oceniali�my 
człowieka. Teraz dochodzimy do płci. Poło�enie luminares w znaku i domu ocenia przede 
wszystkim teren rozwoju charakteru i daje nam szczegóły rozwoju charakteru. W tym sensie, 
�e je�eli np. wyst�powały w pierwszym opisie talenty malarskie, to aspekty Sło�ca dadz� nam 
charakter tego malarstwa i oceni�, �e b�dzie to np. malarz-marynista. Wyspecyfikuj� teren 
działalno�ci. Albowiem Sło�ce to wola, a Ksi��yc to mentalno�� i w działalno�ci zawodowej 
jest to z reguły ładnie widoczne. 

Z kolei patrzymy na planet� dominuj�c� w horoskopie. Chodzi tu o planet�, która jest w 
najwy�szej elewacji nad horyzontem horoskopu. Je�eli takiej nie ma, wtedy rozpatrujemy 
planet� znajduj�c� si� w Asc. a je�eli nie ma nic i w Ascendencie, wówczas bierzemy pod 
uwag� planet� znajduj�c� si� w 4 domu. Je�eli natomiast nie ma nic ani w rogach horoskopu 
ani nad horyzontem, wtedy dominant� stanowi planeta najbli�sza dolnego południka, czyli 
Nadiru - to jest reguła szukania dominanty. Planeta dominuj�ca informuje nas na temat tej 
cechy, która dominuje w charakterze i tzw. losie człowieka. Człowiek przeci�tny nazywa 
losem otaczaj�c� go rzeczywisto��, albowiem �yje on �yciem wydarzeniowym i to mu si� 
wła�nie zdarza. I tak równie� rozumiemy los w astrologii. Np. Uranus dominuj�cy - los 
chaotyczny, bez przerwy ci�głe niespodzianki, naciski społeczne, a w charakterze dominuje 
inwentywno��, człowiek sam wywołuje takie perturbacje w swoim �yciu. Przy Saturnie 
dominuje ambicja, a los ci��ki i gniot�cy. 

Przyjrzyjmy si� teraz znakowi Zodiaku znajduj�cemu si� na szczycie domu 3. Udziela on 
nam informacji o stopniu posiadanej przez człowieka inteligencji, o rodzaju tej inteligencji, 
ale nie mówi o jej ukierunkowaniu. Najbardziej inteligentne znaki to Bli�ni�ta, Waga i 
Wodnik. Nie ma jednak�e znaków najmniej inteligentnych. Okre�laj� one tylko inny sposób 
wydatkowania energii zwanej inteligencj�. Patrzymy dalej na okadrowanie władcy domu 3, 
bo to równie� nas informuje o rodzaju posiadanej inteligencji. Okadrowaniem nazywamy 
najbli�sze s�siedztwo danej planety. Je�eli np. domem 3 włada Pluto, to patrzymy, �e nad nim 
najbli�ej jest powiedzmy Ksi��yc, a pod nim Neptun. Informuj� one nas o rozwoju ogromnej 
wyobra�ni, o tym, �e intelekt posługuje si� głównie wyobra�ni�. A je�eli w s�siedztwie 
Plutona b�dzie Merkury i Saturn - czyli człowiek posługuje si� erudycj� i czystym, 
racjonalnym intelektem. Ukazuje nam si� w ten sposób zupełnie inny typ inteligencji. I jest tu 
bardzo wiele ró�nych mo�liwo�ci. Powiedzmy, �e władc� domu 3 jest Saturn, a jego 
s�siedztwo stanowi� Uran i Jowisz. Najcz�stsz� dominant� inteligencji dla naukowców jest 
Saturn i Jowisz. Z tym �e tak: Uran b�dzie pokazywał tutaj wy�sze pi�tro inteligencji, a 
Jowisz ni�sze, czyli kontakt z nad�wiadomo�ci� i pod�wiadomo�ci�. Nad�wiadomo�� - 
uraniczna, pod�wiadomo�� - jowiszowa, a wła�ciwie nawet rodzaj kontaktu z nad- i 
pod�wiadomo�ci�. Planety nie opisuj� faktów czy rzeczy konkretnych, a raczej funkcje tych 
obiektów. Dalej patrzymy sobie na władc� domu 3 w znaku zodiaku i ewentualny aspekt z 
władc� tego znaku. Z reguły nawet kwadratura czy opozycja z władc� znaku zawieraj�cego 
władc� domu 3 działa pozytywnie. Tutaj Saturn jest w Baranie i ma trygon Marsa, co 
oznacza, �e energia Saturna mo�e si� znakomicie wyładowywa�. Przy kwadraturze byłby to 
zło�liwy sposób wyładowywania tej inteligencji. Natomiast brak aspektu utrudnia szalenie 
spo�ytkowanie inteligencji. Ma to niebagatelne znaczenie np. w procesie uczenia si� i 
samouctwa, w procesie samorozwoju. bo decyduje cz�sto o przyswajaniu materiału. 



Nast�pnie rozpatrujemy kolejne aspekty władcy domu 3 z tego samego punktu widzenia. 
Patrzymy na planety znajduj�ce si� w domu 3, na poło�enie Merkurego w znaku i domu. 
Równie� trzeba rozpatrzy� poło�enie znaku Bli�ni�t w horoskopie. W tym przykładzie 
Bli�ni�ta s� w domu 8, co ju� samo w sobie daje zainteresowanie okultyzmem. Nast�pnie 
wszystko to razem musi zosta� przeanalizowane i zsyntetyzowane. Trzeba wyci�gn�� wnioski 
ogólne, �eby okre�li� inteligencj� i produktywno��, zainteresowania codzienne, itd. W ten 
sposób mo�na nawet okre�li� rodzaj biblioteki danego człowieka. 

Aby oceni� warto�� danego horoskopu: czy to b�dzie Napoleon Bonaparte, czy zwykły 
oficer musimy si� skonsultowa� ze stopniami symbolicznymi Zodiaku, interpretuj�c ich sens 
zgodnie z wymogami logiki. Bierze si� pod uwag� stopie� Zodiaku, w którym znalazł si� 
Ascendent, władcy Asc. oraz władca domu 3. Przy czym władca domu 3 okre�la sposób walki 
z Karm�, za� Ascendent i władca Asc. - to wła�nie główna Karma. W literaturze spotykamy 
si� ze stwierdzeniem, �e Saturn okre�la Karm�. Otó� tak, ale cały teren działania Saturna: 
znak, dom i aspekty okre�laj� wrota Karmy. Sposób, w jaki człowiek Karm� nabył, co zbroił, 
któr�dy si� wcielił. Karm� zwalcza si� wol�, czyli Sło�cem i prac�, trudem, czyli Saturnem. 
A na Karm� zarabia si� zł� wol�, czyli Sło�cem i marudzeniem, unikaniem nieprzyjemno�ci, 
czyli Saturnem. Oczywi�cie cały horoskop mo�e by� rozpatrywany pod wzgl�dem 
karmicznym w aspekcie zwalczenia złych inklinacji. Omówienie samych stopni Zodiaku 
zostawimy sobie na pó�niej. 

Planeta dominuj�ca w horoskopie okre�la cech� dominuj�c� w charakterze. Natomiast 
dom, którym włada planeta dominuj�ca precyzuje t� cech� bardziej, a planeta okre�la to, na 
czym ta cecha si� opiera. Władca domu 3 i Merkury okre�laj� sposób realizowania tej cechy. 
Je�eli np. Saturn dominuje, a Ksi��yc znajduje si� w domu 3, to dominuje ambicja a 
wyobra�nia sprzyja realizacji tej ambicji, za� poło�enie Merkurego w Skorpionie b�dzie 
skłania� do coraz gł�bszej penetracji i bada� naukowych. Saturn da cierpliwo��, rygor, logik� 
- w sumie - badacz tajemnic, pisarz (posłu�yłem si� horoskopem Simenona, pisarza powie�ci 
kryminalnych i kryminologa, a zarazem i psychiatry). 

Planeta władaj�ca Zenitem i planeta obecna w Zenicie okre�laj� razem teren głównych 
zainteresowa� zawodowych i ekspansji �yciowej w wieku lat 30-40. Planeta dominuj�ca w 
horoskopie okre�la sposób realizacji zamiarów, kariery oraz okre�la okres �ycia, w którym 
nast�puje najwi�kszy samorozwój. Przedtem mówili�my o utrwalaniu si� cech charakteru, 
najwi�kszej adaptywno�ci tych cech, przyswajaniu. Teraz mówimy o najwi�kszej ekspansji. 
Je�eli te okresy s� ze sob� niezgodne, jest mniejsza szansa na samorozwój. Je�eli np. 
samorozwój nast�puje w momencie ustania przyswajania cech, wtedy wszystko jest w 
porz�dku, a je�eli jest pomi�dzy tymi okresami wielki rozd�wi�k, je�eli kto� ko�czy 
samorozwój w wieku lat 20, a post�p w �yciu przypada mu na wiek 60 lat - no to co on b�dzie 
miał za post�p?! Najlepiej jest, je�eli samorozwój nie ustaje w ogóle do pó�nej staro�ci, a 
post�p przychodzi w wieku lat 30-40. Przy tym wa�na reguła: planeta dominuj�ca przenosi 
cech� domu, którym włada, do domu, w którym jest. Je�eli dominanta jest np. w MC, a jest to 
władca domu 9, czytamy to po prostu: s�d w zenicie. Mo�e to by� s�dzia. Władca domu 8 w 
MC - �mier� w zenicie. Władca domu 3 w MC - inteligencja w zenicie. Albo: dominanta jest 
w domu 9, a jest to władca domu 2 - pieni�dze, zarobki za granic�, albo z s�du - zale�y od 
rodzaju sygnifikatora. 

Najwi�ksze szanse socjalne okre�l� Jowisz przez dyrekcje do MC, co pozwala si� szybko 
zorientowa� co do najgorszego, czy najlepszego okresu w realizacji zamiarów, bo cz�sto 
zale�� one od szans socjalnych, od akceptacji społecznej, układów itd. Nawet aspekty 
sygnifikatorów ogólnych mog� nas zorientowa�, �e np. człowiek maj�cy bardzo blisko 
Ksi��yc i Jowisza mo�e by� z czasem bogaty. 

Władca domu 4, jego charakter, poło�enie w znaku i domu horoskopu okre�la �rodowisko 
i pochodzenie człowieka - typ �rodowiska. Jowisz symbolizuje tzw. �redni� bur�uazj�. Saturn 



- robotników, ludzi ci��kiej roboty itp. - jest to warstwa uczciwego, całkiem nie�le 
zarabiaj�cego proletariatu. Mars - wojskowych i in�ynierów, zale�nie od znaku. W m�skich 
znakach s� to raczej wojskowi. Do�� typowy jest Mars w Pannie dla in�ynierów mechaników. 
Wenus - sztuka i wszelka działalno�� usługowa, słu��ca upi�kszaniu naszej rzeczywisto�ci. 
Merkury to inteligencja pracuj�ca, ale nie posiadaj�ca nic. Ksi��yc to tzw. zawody popularne, 
handel, marynarze, pijacy. Sło�ce daje szczególnie wybitne pochodzenie. Przy czym musimy 
poł�czy� jedno z drugim. Dajmy na to, �e Lew jest w 4 domu a Sło�ce w Bli�ni�tach - to jest 
wybitny pisarz - człowiek pochodzi z takiego �rodowiska. Uran, Neptun i Pluto nie 
sygnifikuj� �adnego �rodowiska. Planeta znajduj�ca si� w 4 domu okre�la stosunki panuj�ce 
w �rodowisku pierwotnym. Uran - mo�e by� rozwód rodziców, nerwowo w domu. Mars - 
ojciec autorytatywny, kłótnie. Jowisz - sympatyczne stosunki. Nieharmonijne aspekty do 
planety dominuj�cej okre�laj� przyczyny opó�nienia i przeszkód w samorealizacji. 
Najbardziej sprzyja, lub nie sprzyja samorealizacji Sło�ce, bo to wola człowieka. Aspekty do 
samego MC okre�laj� drogi samorealizacji duchowej. Tam gdzie mamy człowieka 
zajmuj�cego si� rozwojem duchowym, do�� łatwo mu znale�� horoskop, bo niemo�liwe jest, 
�eby nie było MC w aspekcie do Jowisza, Neptuna, Urana czy Plutona /do 5°/. 

Poprzez dom 1, 3 i 10 mamy widoczn� Karm�. To jest najwa�niejsze, bo w ten sposób 
rozumiemy kim jest dany człowiek, jakie ma obci��enia i jakie ma szanse realizacji. Reszta 
domów okre�la sprawy bardziej pospolite /z tego punktu widzenia/, chocia� dla człowieka 
mog� by� one niezmiernie wa�ne. Pozostałe domy zaczepiaj� człowieka w �rodowisku i 
materializuj� pewne konkretne rzeczy. Znak Zodiaku na szczycie domu 2 okre�la .rodzaj 
zarobków i jakim cechom charakteru si� je zawdzi�cza. Strzelec na szczycie domu 2 
oznaczałby jowiszowe zarobki, wynikaj�ce z pewnego wykształcenia, zainteresowania 
filozofi� - z cech Strzelca i Jowisza. Jowisz w Wodniku jest te� cz�sty dla zainteresowa� 
okultyzmem i Jog�, psychologi�, informatyk� - cechy uranowe. Władca domu 2 wraz z 
planet� obecn� w domu 2 okre�la sposób zarobkowania. Aspekty władcy domu 2 oraz planety 
w domu 2 okre�laj� okoliczno�ci sprzyjaj�ce, lub nie, samemu zarobkowaniu. Musi by� tak�e 
rozpatrzony Jowisz, bo to planeta bogactwa sama w sobie. Jego poło�enie w Znaku i domu 
okre�l szanse socjalne w znaku i domu. A je�eli doł�czy si� do tego trygonem Ksi��yc, jest to 
jeszcze popularno��. I tutaj jedna uwaga. Bardzo cz�sto nie warto dalej patrze� na zarabianie, 
bo wida�, �e człowiek jest prominentem. Je�eli z poprzedniej analizy wida�, �e człowiek jest 
bogaty, to nie warto dalej bada�. W ogóle władca Ascendentu najlepiej poinformuje, czy 
człowiek jest zainteresowany pieni�dzmi, czy si� na nie czynnie nastawia, czy jest ponad to. 

Planety w domu 5 i władca domu 5 informuj� nas, co człowiek lubi, a czego nie. I to te� 
trzeba rozpatrzy� przy zarobkowaniu, bo mo�e si� okaza�, �e np. lubi hazard i ci�gle 
przegrywa. Informuj� o tym, co on miłuje i co chce w �yciu zrealizowa�. Trzeba wzi�� pod 
uwag�, czy te jego zamiłowania wymagaj� pieni�dzy, bo to mo�e zmusi� po�rednio 
człowieka do wi�kszego wysiłku. I znowu, jak za ka�dym razem trzeba zwróci� uwag� na 
planet� dominuj�c� w horoskopie, bo daje ona dominant� charakterologiczn�. I tak np. Saturn 
w sekstylu Merkurego mo�e da� zamiłowanie do starych ksi��ek i człowiek musi na to 
zarobi�. Albo Wenus w Zenicie w trygonie Jowisza w 5 domu - mo�e by� takie 
zaabsorbowanie jak�� pani�, �e koniecznie trzeba jej urz�dzi� wystawne �ycie. 
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 Astrologia medyczna 

Dzisiaj zabierzemy si� do popatrzenia na horoskop w inny sposób. B�dziemy mówi� o 
astrologii medycznej. Kiedy zbadamy ju� do czego człowiek jest zdolny, jakie ma mo�liwo�ci 



i plany, musimy zobaczy� jak wygl�da jego zdrowie, bo mo�e mu ono bardzo przeszkodzi� w 
realizacji zamierze�. Nie ma po co robi� horoskopu człowieka, który jutro umrze. Dlatego te� 
astrolog musi przede wszystkim zwróci� uwag� na długo�� �ycia, rodzaj �mierci, choroby 
n�kaj�ce jednostk�, bo mo�e si� okaza�, �e wszystkie pozostałe rozwa�ania trafi� w pró�ni�.  

Astrologia medyczna jest spraw� niejako osobn� i ró�nie mo�e by� stosowana. Najcz��ciej 
robi si� tzw. horoskop decumbitur czyli na moment poło�enia si� chorego do łó�ka. S� dwa 
dobre momenty na zrobienie horoskopu osoby chorej. Jeden - współcze�nie powszechnie 
u�ywany - wła�nie na moment poło�enia si� chorego do łó�ka, a drugi, to jest moment 
przyniesienia moczu do analizy. Jeszcze w XVII wieku astrolog wymagał przyniesienia 
moczu do analizy. Nie analizował go, tylko stawiał na t� chwil� horoskop. Teraz raczej tego 
wymaga� nie mo�na, chyba �e si� samemu jest lekarzem. 

W horoskopie urodzeniowym najsilniej wida� choroby i schorzenia psychosomatyczne, 
czyli te, które wynikaj� z zaburze� psychicznych, nerwic i w ko�cu atakuj� objawami 
cielesnymi organizm. Wida� równie� tendencje wypadkowe i kalectwa, poniewa� oszpecaj� i 
s� widoczne ciele�nie. Gorzej natomiast jest z chorobami zaka�nymi, epidemicznymi. gdy� s� 
trudne do diagnozowania w astrologii. Zdarza si�, �e jest to mo�liwe, ale w ten sposób nie 
wyłapiemy wszystkich chorób. Prawdopodobnie zale�� one od populacji i �e s� to sprawy tak 
samo ci���ce nad nami, jak efekty wojny, czy innych zmian polityczno-społecznych, które 
niekoniecznie nas dotycz�, a jednak nas dotykaj�. 
eby lepiej zbada� ten problem nale�ałoby 
przeanalizowa� horoskopy całej grupy społecznej, w której człowiek przebywa, a wówczas 
wyłapałoby si� te rzeczy bezbł�dnie. Z horoskopu urodzeniowego jest trudno to zauwa�y�, 
ale mo�na uj�� to w nast�puj�ce reguły: 

Dla zbadania stanu zdrowia wa�na jest przede wszystkim odporno�� i konstytucja fizyczna 
dziedziczona po przodkach. Zauwa�ono, �e m��czy�ni dziedzicz� przewa�nie po linii 
m�skiej, a kobiety po �e�skiej, ale nie jest to absolutna reguła i przy przewadze planet 
m�skich w rogach horoskopu, kobieta mo�e dziedziczy� po m��czyznach ze swego rodu. 

Przede wszystkim dziedziczymy cechy Sło�ca i najcz��ciej Sło�ce zwi�zane jest �cisłym 
aspektem, albo dokładnie tak poło�one jak w horoskopach rodziców. Bardzo cz�stym 
zjawiskiem jest poło�enie Sło�ca w tym samym punkcie, w którym ojciec ma Ascendent, lub 
odwrotnie. Przede wszystkim zwracamy wi�c uwag� na Sło�ce i Ascendent, gdy� razem 
powinny nam powiedzie� o cechach dziedziczonych. Z tym, �e Ascendent bardziej mówi o 
budowie ciała i wygl�dzie zewn�trznym, Sło�ce bardziej o charakterze i skłonno�ciach do 
pewnych chorób wewn�trznych Z kolei aspekty jakie ma Ascendent i Sło�ce najsilniej mówi� 
o mo�liwo�ci zachorowania w okre�lonych okresach �ycia i o rodzajach chorób. Czyta si� to 
głównie przez znaki Zodiaku i spotkali�my si� nieraz z rysunkiem człowieka zodiakalnego, 
gdzie na głowie narysowany jest Baran, na szyi Byk itd. Chodzi tu o pewne cz��ci organizmu. 
Człowiek stoj�cy pionowo jest podzielony na 12 cz��ci, ale zdarzaj� si� tu pewne 
nieporozumienia. W okresie �redniowiecza astrologia europejska upadła i czerpała swoj� 
wiedz� od Arabów, a oni zajmowali si� raczej magi� ni� astrologi�. W zwi�zku z tym 
pokr�cili to i owo, bo im to nie było do niczego potrzebne. Do bioenergoterapii nie musieli 
zna� dokładnie poło�enia jakiegokolwiek organu. Działali na cał� stref� i nie usiłowali 
rozeznawa� zbyt dokładnie. W rzeczywisto�ci wygl�da to tak, �e Baran okre�la cał� czaszk�. 
Z tym, �e głównie dotyczy on funkcjonowania organów zawartych w czaszce: nie tylko 
mózgu, ale i z�bów, oczu, uszu itd. Ascendent natomiast opisuje cz��� twarzow�, zwłaszcza 
oczy. I teraz ka�da planeta znajduj�ca si� w Ascendencie, czy znaku Barana czy w silnym 
aspekcie do Asc. b�dzie miała jaki� wpływ. Tak po kolei: Sło�ce i Ksi��yc działaj� na oczy, z 
tym �e Ksi��yc ma bardziej zwi�zek z budow� nerwu ocznego, a Sło�ce z sam� gałk� oczn�, 
soczewk� itd. Wi�c wszelkie za�my itp. zwi�zane s� np. z nowiem w horoskopie w 
kwadraturze albo w koniunkcji Ascendentu, czy opozycji - bo to za�mienie Sło�ca. 



Merkury działa głównie na system nerwowy, ale w sensie wydawania rozkazów przez 
mózg do pracy mi��ni. Dlatego pora�enie Merkurego wywołuje jakie� parali�e, skurcze, 
trz�sienie r�k i temu podobne zaburzenia zwi�zane z prac� r�k i nóg. Ale pochodz� one z 
mózgu. 

Wenus to przede wszystkim zaburzenia przemiany materii daj�ce w efekcie nadmiern� 
otyło��, jakie� choroby skórne. Z tym, �e z chorobami skórnymi nale�y uwa�a�, bo niektóre z 
nich pochodz� z wewn�trznych przemian w organizmie, a niektóre s� czysto dermatologiczne, 
zwi�zane tylko z sam� skór�. Wenus dotyczy tylko tych zwi�zanych z sam� skór�. Wenus 
symbolizuje funkcjonowanie kr��enia wody w organizmie, odkładanie si� tej wody itd. a wi�c 
mo�e powodowa� np. wodogłowie (w Ascendencie) i tym podobne historie. 

Mars to przede wszystkim funkcjonowanie, praca samego organizmu a znalazłszy si� w 
Ascendencie mo�e powodowa� jakie� zapalenia, temperatury, od razu nara�a na silne 
przezi�bienia, czy jakie� małe �ródła zapalne w mózgu. Dlatego bardzo charakterystyczny jest 
Mars w Asc. a Ksi��yc w 12 domu dla ognisk epileptycznych (przy pora�eniu obu tych 
planet). I je�eli ów Mars albo Ksi��yc ma zwi�zek z Ascendentem - to ju� jest epilepsja. 

Jowisz nie powoduje specjalnych zaburze� w samej czaszce i głowie poza zaburzeniami 
smaku. Jakie� tam drobne historie zwi�zane z j�zykiem, gruczołami �linowymi, ale nie 
wywołuje to �adnych powa�niejszych zmian. S� takie historie u staruszków, �e maj� 
zapalenia �linianek i to wła�nie jest zwi�zane z Jowiszem. 

Saturn natomiast wywołuje najci��sze schorzenia, bo b�d�c naturalnym wrogiem 
Ascendentu powoduje ju� w dzieci�stwie ci��kie problemy. B�d�c w Ascendencie lub złych 
aspektach do niego jest przyczyn� głuchoty, jaki� silnych zmian w ko�ciach czaszki, zaburze� 
reumatycznych, przezi�bie�. Saturn w Ascendencie mo�e spowodowa� raka twarzy 
atakuj�cego ko�ci twarzy, nos itd. (Wenus była cz�sta w wypadkach tr�du twarzy, a poniewa� 
Wenus wskazuje zawsze na choroby zaka�ne, wynika z tego astrologicznie, �e jest to mniej 
wi�cej taka choroba jak syfilis). 

Uran, Neptun i Pluto to choroby niewidzialne. Uran dotyczy przede wszystkim stanu 
nerwów, zaburze� ł�czno�ci �wiadomo�ci z pod�wiadomo�ci�. Takie zaburzenia nast�puj� na 
skutek zbytniej ilo�ci bod�ców płyn�cych z pod�wiadomo�ci i wyst�puje odmienny stan 
�wiadomo�ci nazywany schizofreni�, który schizofreni� jednak nie jest. Schizofrenia 
wyst�puje wtedy, gdy Sło�ce, Ksi��yc, Merkury i Ascendent nie maj� ze sob� �adnego 
aspektu, albo tylko ujemne i przynajmniej dwa z tych punktów atakowane s� osobno przez 
Marsa i Saturna. Je�eli przewag� w tym układzie ma Mars, jest to czysta schizofrenia 
układowa, a je�eli Saturn góruje w horoskopie, to b�dzie wówczas maniak. Przy Plutonie 
maniak seksualny, bo wszelkie dokładki innych planet b�d� zabarwiały t� mani�. Przy samym 
Saturnie b�dzie to czysty melancholik. Bardzo bierny. 

Bywaj� choroby, które przez współczesn� psychiatri� okre�lane s� jako schizofrenia, ale s� 
tylko schizofreniopodobne i wła�ciwie uleczalne. Taki układowy problem jest nieuleczalny. 
Jest on niejako losowy i nie znamy na to �adnego sposobu. Bywaj� takie wypadki, �e 
człowiek ma zaburzenia umysłowe przez silne pora�enie Merkurego w 12 domu i jest to 
wła�ciwie nerwica do wyleczenia terapi�, a normalnie b�dzie diagnozowane jako 
schizofrenia. I b�d� podobne objawy. Zawsze tam, gdzie jest nerwica s� silne, złe aspekty 
Merkurego. Praktycznie rzecz bior�c nie ma prawdziwej nerwicy tam, gdzie Merkury nie ma 
złych aspektów. Jest to niemo�liwe. We wszystkich innych układach s� to tylko nerwówki. 
Dajmy na to, �e kto� ma Merkurego w Bli�ni�tach, w trygonie Saturna, który ma opozycj� 
Marsa z 4 domu. Rodzina da mu tyle powodów do nerwów, �e hej! Ale to nie denerwuje do 
ko�ca, to nie s� zaburzenia umysłowe. Trzeba to wyra�nie rozró�ni�. Uran daje dzikie 
pomysły, typowe dla maniaków i w ko�cu nast�puje ucieczka przed rzeczywisto�ci� we 
własny, okre�lony �wiat. Przy Uranie jest to z reguły �wiat techniki, kontaktów z UFO i temu 
podobne. Przy Neptunie s� to manie religijne i objawienia �wi�tych czy krasnoludków. A 



przy Plutonie s� to manie seksualne. Statystyki zachodnioniemieckich astrologów wskazuj�, 
�e 90% skazanych na kar� �mierci w ostatnich 30 latach w Europie Zachodniej miało Pluton a 
w bardzo złych aspektach w Zenicie. Tak bardzo jest on niebezpieczny. Tak wi�c Pluto mo�e 
grozi� szale�stwem i jest to szale�stwo z reguły nie u�wiadamiane przez delikwenta. 
Popełniwszy czyn, nie pami�ta on o nim. Jest to fantastyczna zdolno�� umysłu, tak umie� si� 
wył�czy� i do tego stopnia zapomnie�. 

Przy diagnozowaniu chorób psychicznych potrzeba dobrego psychologa, gdy� jest 
niezliczona ilo�� odmian psychonerwic i ogromna ilo�� psychoterapii. Mo�na jednak da� 
kilka rad podstawowych. Tam gdzie mamy silne zaburzenia Ksi��yca - widzimy w 
horoskopie, �e Ksi��yc w ogóle nie ma aspektów, bywa tak. Jest to w ogóle rzecz 
podstawowa: najpierw trzeba zauwa�y�, która z planet nie ma �adnych aspektów. Je�eli jest 
to Sło�ce, Ksi��yc, Merkury albo władca Ascendentu wyst�puj� silne zaburzenia psychiczne 
u człowieka i mo�liwo�� ucieczki od realnej rzeczywisto�ci do �wiata wewn�trznego. Samo w 
sobie nie stanowi to jeszcze wielkiej gro�by, bo u niektórych jest mo�liwo�� kontaktu z 
własnym "ja" przez układy po�rednie, np. przez to, �e Merkury jest w znaku Wenus w Byku a 
Wenus w Bli�ni�tach. Mo�e nie by� aspektów pomi�dzy tymi planetami a jednak jest 
ł�czno�� przez zamian� znaków. To samo mo�e by� z domami i ju� Merkury jest silny, 
chocia� nie ma aspektów. Trzeba zwróci� uwag�, �e nawet półsekstyl planety wspomagaj�cej 
z natury Merkurego, takiej jak Uran czy Neptun mo�e te� zawa�y� na sprawie, i �e nie jest to 
Merkury nieaspektowany.. Ludzie medytuj�cy, zajmuj�cy si� Jog�, czy okultyzmem miewaj� 
Merkurego bez aspektów, natomiast bardzo silnego horoskopowo. Zwi�zane jest to chyba z 
tym, �e okultyzm nie szuka rozgłosu, a Merkury mówi o rozgłaszaniu własnych my�li, o 
przekazywaniu ich innym. Wi�c tam, gdzie mamy silne zaburzenia Ksi��yca mo�na działa� 
przez wyobra�ni�. Stosuje si� terapi� zwi�zan� z wyobra�ni� twórcz� i rozwijaj�c j� mo�na 
zapobiec powstawaniu nerwicy. 

Tam, gdzie mamy do czynienia z Merkurym działanie musi by� absolutnie racjonalne. 
Wył�czamy wr�cz wyobra�ni� i działamy czysto intelektualnie.  

Tam, gdzie mamy do czynienia z Wenus działamy na pi�trze sztuki, odczu�, wyczu�, 
uczu�, na pi�trze pobudzania zmysłu estetycznego, twórczego. 

Tam, gdzie mamy do czynienia z Marsem najlepszym sposobem ze znanych w 
psychoterapii jest wył�czenie mi�sa z diety, przynajmniej na miesi�c. Mars jest przyczyn� 
takich zaburze� jak masturbacja, nerwice seksualne, ró�ne strachy, niekoniecznie musi to by� 
zaraz silna agresja (to raczej Pluto powoduje tak silne agresje, �e człowiek chce zabija�), s� to 
irytacje, furie, człowiek klnie, wpada w szały. 

W ogóle je�eli chodzi o diet�, to przy Wenus wył�cza si� cukier, a przy Ksi��ycu chodzi o 
kwas mlekowy. 

Jako ujemny efekt działania Jowisza wyst�puje autentyczna megalomania, chwalenie si� 
czym� nierealnym, człowiek działa zawsze dwutorowo Mo�e to by� np. złodziej odgrywaj�cy 
rol� s�dziego i mo�e to prowadzi� do bardzo paskudnych historii. Przede wszystkim objawia 
si� to w formie autorytatywnej, narzucania swojego zdania otoczeniu, ale nigdy nie 
przechodzi w agresj�. Człowiek nie usiłuje działa� sił�, ale wyt��a cały swój spryt, aby przy 
pomocy intrygi pokierowa� sprawami. 

Przy Saturnie nast�puje proces odwrotny, ju� nie ekspansja, tylko uciekanie od 
�rodowiska, samotnictwo, abnegacja, opuszczenie, nerwica polegaj�ca na tym, �e człowiek 
tonie w brudzie, oddala si� coraz bardziej, traci kontakt ze wszystkimi wokół siebie, a przy 
tym nie zamyka si� w �wiecie wewn�trznym jak schizofrenik, tylko odczuwa ból istnienia i 
pragnie kontaktów, boj�c si� ich jednocze�nie. Powstaje sprzeczno��. Jest to bardzo bolesny 
stan i na staro�� bardzo wiele osób temu ulega. Kiedy wyst�puje to u młodego człowieka, 
cz�sto jest to zwi�zane z mani� prze�ladowcz� i niezrozumieniem go przez otoczenie, które 



go prze�laduje za ow� mani�. Okazuje si�, �e homeopatycznie rzecz bior�c jest to nadmiar 
�elaza w organizmie i nast�puje niewła�ciwe namagnesowanie niektórych organów, 
zwłaszcza w mózgu i reguluje si� to utlenianiem �elaza. Natomiast psychoterapeutycznie 
stosuje si� metody rozwoju �wiatopogl�du na pi�trze filozofii. Taki człowiek ma zwykle 
pewne własne przemy�lenia ale nie potrafi ich zrealizowa� do ko�ca. Je�eli mu si� w tym 
dopomo�e, odbije si� od dna i zacznie funkcjonowa� normalnie, gdy� Saturn potrafi zadziała� 
autorytatywnie, jest bowiem wielk�, ci��k� planet�. I tylko trzeba mu czasem przypomnie�, 
�e jest taki wa�ny i był kiedy� rz�dc� całego Układu Słonecznego jako Kronos. 

Tam gdzie przyczyn� zaburze� s� Uran, Neptun i Pluto, terapie s� w ogóle nieznane. 
Wiadomo tylko, �e z Uranem zwi�zane s� zaburzenia układu bioenergoelektrycznego. 

Do tej pory omawiali�my tylko to, co dzieje si� z głow� i mózgiem. Je�eli natomiast 
chcemy rozpatrzy� inny organ, czy w ogóle diagnozowa� chorob� musimy popatrze� na 
Ascendent, Sło�ce, najbli�sz�, najsilniejsz� planet� w aspekcie do Sło�ca, a je�eli jest to 
urodzenie nocne, to Ksi��yc musi zast�pi� Sło�ce, na to co dzieje si� w domu 6, 8 i 12. 
Ascendent to przede wszystkim choroby dziedziczone. Dom 6 - nabywane przez 
przepracowanie, niewła�ciwy tryb �ycia, czyli przez nasz� własn� głupot� i niewła�ciwe 
traktowanie organizmu. Dom 12 - to choroby nabywane od otoczenia, a wi�c choroby 
zaka�ne, wypadki itp. Dom 8 - to rodzaj �mierci i choroby �miertelne, ale cz�sto zwi�zane jest 
to z domem 4, bo tam wida� koniec �ycia i nabycie jakiej� choroby tu� przed �mierci�, 
b�d�cej przyczyn� tej�e �mierci mo�e te� by� w domu 4. Tak wi�c znowu wła�ciwie wracamy 
do całego horoskopu, ale głównie na te punkty trzeba zwróci� uwag�. Konkretnie przy 
robieniu tego dyrekcjami trzeba ruszy�: Ascendent, szczyt domu 6 i 12, szczyt domu 8, szczyt 
domu 4, władców tych domów, planety zawarte w tych domach, hylega oraz władc� Asc. 
czyli Geniusza Horoskopu. Wypisujemy to sobie i je�eli zbierze si� tak, �e przynajmniej trzy 
z tych punktów ustawi� si� w kwadratury czy opozycje do siebie nawzajem i nie b�dzie tam 
dodatniego aspektu Jowisza - nast�pi �mier�. I wtedy ju� sobie spokojnie tego szukamy. Przy 
czym zawsze trzeba pami�ta�, �e naturalnym ogólnym sygnifikatorem �mierci jest Pluto, 
który zawsze, niezale�nie od czegokolwiek musi si� w tej konstelacji znajdowa�. Jest on 
ogólnym sygnifikatorem �mierci i rozkładu ciała. Bardzo wa�nym problemem przy 
diagnozowaniu jest uprzytomnienie sobie znaków Zodiaku okre�laj�cych strefy ciała. Planety 
władaj�ce tymi znakami okre�laj� jak funkcjonuje dana cz��� ciała. 

Omówmy to na konkretnym przykładzie: Saturn w Wadze stanowi zagro�enie dla nerek - 
kamica nerkowa. W dodatku jest to trudno diagnozowalne i z dzikimi objawami, poniewa� 
doł�cza si� koniunkcja Neptuna, który zawsze zaciemnia obraz na pocz�tku choroby i 
człowieka leczy si� na co� zupełnie innego. 
eby teraz zdiagnozowa� dokładnie o co chodzi 
patrzymy, �e jest to pas biodrowy, w którym jest cały szereg innych organów, np. jajniki u 
kobiety, które tak jak i nerki te� s� podwójne i podobnie uło�one. Wi�c �eby nie mie� 
w�tpliwo�ci o co chodzi, patrzymy na Wenus czyli rz�dc�. Wenus jest w Bli�ni�tach, czyli 
podwójnym znaku, co nam podkre�la, �e organ jest podwójny, a Bli�ni�ta poza tym s� 
znakiem powietrza, a wi�c chodzi o przepust - jaki� przewód, w którym umie�ci si� kamyk i 
go zatka. Patrzymy dalej, gdzie jest Merkury, rz�dca Wenus. Merkury znajduje si� w Lwie - 
pod wpływem tego zatkania zrobi si� zapalenie (Lew znak gor�ca), a Sło�ce te� w Lwie - 
b�dzie to du�e zapalenie. Rozumujemy dalej: co powoduje stan zapalny? Ropie� - to jest stan 
zapalny. Dalej ju� nie ma drogi, czyli tak musi by�, chyba �e zostanie usuni�te chirurgicznie. 
To si� mo�e tylko rozwija�, bo Sło�ce daje ekspansj� a nie ma innego rz�dcy Lwa. Teraz 
patrzymy na to inaczej. Poniewa� Wenus jest w koniunkcji Jowisza, to ju� wskazuje na 
mo�liwo�� normalnego leczenia, bo Jowisz to zawsze lekarz w horoskopie. Jowisz w 
Bli�ni�tach oznacza, �e lekarz jest inteligentny i oczytany, i mo�e to w por� zauwa�y� i 
zacznie interweniowa�. Patrzymy dalej czy on to wyleczy. Jowisz jest w Bli�ni�tach i lekarz 
to zauwa�ył i broni przed �mierci�, bo w domu 8, to teraz jego władca czyli Merkury, jest w 



Lwie, w znaku stałym - czyli on my�li stale, silny intelekt i w koniunkcji Sło�ca, wi�c jasny, 
błyskotliwy. Zauwa�ywszy to zaczyna stosowa� jak�� terapi�, a �rodki medyczne podawane 
choremu - to Merkury. Stosuje on jaki� lek antyzapalny oddziaływuj�c na to Sło�ce i jest 
zupełne prawdopodobie�stwo wyleczenia. Tak mniej wi�cej powinno przebiega� 
rozumowanie przy diagnozowaniu. 

Musimy jeszcze pami�ta� o jednej bardzo wa�nej sprawie. Niektóre gwiazdy stałe s� 
bardzo gro�ne i gro�� chorobami zwłaszcza tam, gdzie Ascendent, Sło�ce, Ksi��yc czy 
władca Asc. jest w koniunkcji z t� gwiazd�. Tak np. 6 stopie� Lwa czy Wodnika (wschodz�cy 
lub zachodz�cy) powoduje �lepot� ju� tylko przez to, �e Asc. si� tam znalazł. S� stopnie 
głuchoty w Zodiaku, czy innych chorób, a bardzo cz�sto nie mo�na tego wyczyta� z samego 
ustawienia planet. 

Je�eli Ascendent znajdzie si� w znaku odpornym na choroby (najbardziej odporne s� znaki 
ognia), to s� to ludzie, którzy umieraj� na ulicy na serce, bo zawsze twierdzili, �e s� 
absolutnie zdrowi i nie potrzebuj� si� leczy�. Natomiast najbardziej chorowite - w sensie 
pojmowania swojego zdrowia i dbało�ci o siebie - s�: znak Panny (wschodz�cy), Ryby, Rak, 
który jest kapry�ny i w zwi�zku z tym te� mo�e by� chorowity, bo lubi si� pie�ci� ze sob�. 
Natomiast naprawd� chorowite znaki to znaki Powietrza. Przy czym specyficznie Bli�ni�ta 
choruj� głównie na płuca, ale tak�e i Ryby choruj� na płuca a zwłaszcza na gru�lic�. 
Najcz�stszym objawem gru�liczym jest Saturn w Rybach czy w 12 domu. Równie� Mars 
mo�e powodowa� takie historie. Waga choruje na moczowód, nerki, przezi�bienia tych partii, 
a Wodnik raczej na nerwy. 

Blisko�� Saturna przy Ascendencie czy Descendencie wskazuje na silne zagro�enie przy 
urodzeniu i tyle lat, ile Saturn ma stopni do Ascendentu to trwa, zanim dojdzie do tego 
powa�nego zagro�enia. Zwłaszcza Saturn w Ascendencie, w złych aspektach i przy �cisłym 
poło�eniu jest gro�ny, a przy jakiej� kwadraturze Marsa, Sło�ca mo�e od razu oznacza� wad� 
wrodzon�. 

Andrzej Wesołowski - Astrologia - wykład 14 

Omówienie domów 6, 11 i 12 

Dotychczas omawiali�my to, co najwa�niejsze przy interpretacji horoskopu, czyli pierwsz� 
cz��� reguł interpretacyjnych. Umiej�tne posługiwanie si� tymi regułami pozwoli wyczyta� w 
horoskopie wszystko, co dotyczy człowieka. Jest jednak jeszcze cały szereg tematów 
marginalnych i mniej wa�nych. Istnieje równie� mo�liwo�� si�gania jeszcze dalej i gł�biej. W 
cyklu naszych wykładów mo�na jedynie zasygnalizowa� pewne problemy, ale nie ma 
mo�liwo�ci dokładnego ich omówienia. I nie jest to specjalnie potrzebne, gdy� przychodzi to 
pó�niej, w miar� praktyki astrologicznej. Trzeba zrobi� ok. 1000 horoskopów - jest to ok. 
dwóch lat pracy, gdy� dobry astrolog powinien robi� przynajmniej jeden horoskop dziennie - 
przynajmniej na pocz�tku. Najwa�niejsze jest zobaczenie człowieka spoza kółka horoskopu, 
odczytywanie szczegółów przychodzi w miar� praktyki i nie jest to sprawa samych oblicze�, 
lecz bardzo trafnego diagnozowania wszystkich objawów horoskopowych. 

Astrologia zajmuje si� badaniem relacji człowiek - kosmos, a tym samym zakłada istnienie 
kosmosu. Zakłada równie� istnienie �wiata społecznego, relacji człowieka z mamusi�, z 
tatusiem, z kochankiem, z dzieckiem, z panem milicjantem itd., a� po Sło�ce i Galaktyk�. 
Bada te relacje w ten sposób, �e patrzy na nie od strony Makrokosmosu i zaw��a coraz 
bardziej, a� do Mikrokosmosu, jakim jest człowiek. Jasnowidz - i to jest bardzo wa�ne 
rozró�nienie - bada tylko Mikrokosmos, który jest dokładnym odzwierciedleniem 
Makrokosmosu, czyli wyniki s� takie same. Podej�cie do astrologii od tej strony, te� nie jest 
bł�dne. Ale lepiej nie zapomina� o mo�liwo�ci czysto logicznego dedukowania, o której tu 



cały czas mówimy. Jak w ka�dej dziedzinie ludzkiej wiedzy, chodzi tu o zbadanie tych relacji, 
a potem zastosowanie jakiej� metody ma wykorzystanie dobra płyn�cego z tych relacji, lub 
unikni�cie płyn�cego z nich zła, czyli sterowanie. Jest ono mo�liwe przez zmian� samego 
siebie, czyli przez przyj�cie wła�ciwego stosunku, dzi�ki któremu Mikrokosmos uzyskuje 
pełn� harmoni� z Makrokosmosem i nie wyst�puj� �adne kolizje. Bo taki jest wła�nie ogólny 
wniosek z astrologii: wszelka kolizja Mikrokosmosu z Makrokosmosem ko�czy si� przegran� 
Mikrokosmosu czyli cierpieniem. Po prostu dlatego, �e silniejszy wygrywa w tej grze. 

Do tej pory omówili�my domy 1, 10, 7 i 4, ale oczywi�cie nie wyczerpali�my wszystkich 
tematów. Ostatnio zajmowali�my si� chorobami i astrologi� medyczn�. Do tego tematu 
nale�y jeszcze doda�, �e planety w domu 6 nie tylko okre�l� rodzaj chroby, ale tak�e rodzaj 
pracy, do jakiej człowiek jest zdolny. Dom 6 to sygnifikacja nie tylko tendencji zachorowania 
organizmu na okre�lone choroby, ale tak�e rodzaj pracy narzuconej przez �rodowisko. 
Codzienna praca, któr� lubimy to jest raczej dom 2, a dom 10 dotyczy kariery, powołania 
człowieka. Planety w domu 6 okre�laj� prac�, do jakiej człowiek jest zdolny, a znak w którym 
s� planety w domu 6 okre�la cechy charakteru okazywane i u�ywane w pracy zawodowej. 
Dyspozytor i władca domu 6, jego poło�enie w znaku i domu okre�la to bli�ej. Oznacza to: 
np. Ksi��yc w Pannie jest w domu 6. Ksi��yc jest sygnifikatorem kontaktów publicznych - 
tym człowiek posługuje si� w pracy zawodowej, ustawiczny kontakt ze �wiatem ludzi obcych, 
nieustannie si� zmieniaj�cych. Ksi��yc w znaku Panny da pewn� cech� umysłow� - 
pomysłowo�� i zmysł krytyczny u�ywany w pracy, talenty analityczne itd. Dyspozytor 
Ksi��yca - Merkury jest w Ascendencie w Skorpionie. Byłby to do�� typowy układ dla 
policjanta, maj�cego ustawiczny kontakt ze �wiatem ludzi obcych, stosuj�cego zmysł 
analityczny i krytyczny, a tak�e pomysłowo�� w pracy, a dzi�ki Merkuremu w Skorpionie 
posiadaj�cego odpowiedni� dociekliwo�� i determinacj� si�gania w gł�b. To co 
powiedzieli�my nie wystarczy do jednoznacznego stwierdzenia, �e dany człowiek jest 
policjantem, bo równie dobrze mo�e by� lekarzem u�ywaj�cym takich samych cech do 
diagnozowania chorób, lub urz�dnikiem pa�stwowym na zupełnie innej posadzie. W 
astrologii nie mo�na interpretowa� jednego układu i wyci�ga� z niego ostatecznych 
wniosków, bo zawsze rozwa�amy cały horoskop. Dom, którym włada planeta znajduj�ca si� 
w domu 6 okre�la funkcje psychiczne lub cielesne, które s� wykorzystywane w pracy, oraz 
gdzie si� najch�tniej pracuje. Okre�la równie� ró�ne kolejne zmiany i rodzaj wykonywanego 
zawodu. Je�eli Saturn znajduje si� w domu 6 a jest władc� domów 3 i 4, to informuje nas o 
tym, �e człowiek wykorzystuje w pracy warto�ci mentalne a najch�tniej pracuje we własnym 
domu i mo�na z tego konkludowa�, �e jest to wolny zawód intelektualny. Natomiast władca 
domu 6 i jego poło�enie w horoskopie okre�la wiek najpowa�niejszych sukcesów 
zawodowych. Np. Merkury, władca domu 6 w domu 7 daje pó�ne osi�gni�cia zawodowe, a 
np. w Asc. - wczesne, ju� koło 20-tki. Poło�enie władcy domu 6 w relacji do Asc. informuje 
nas z grubsza o najlepszym okresie zawodowym. Bli�ej okre�lamy to aspektem dyrekcyjnym 
Jowisza, który zawsze mówi o sukcesach, o opinii, o szansach socjalnych. Dlatego te� aspekt 
Jowisza do planety w domu 6, lub do władcy domu 6, okre�la bli�ej wiek sukcesów. Je�eli 
zorientujemy si�, �e nast�pi� one np. ok. dwudziestki, to patrzymy kiedy to Jowisz dojdzie ok. 
20-tki do jakiego� aspektu planety w domu 6 lub władcy domu 6 i wtedy ju� bli�ej okre�lamy 
rok. Tranzytem Jowisza precyzujemy ten moment bardzo dokładnie. 

Wrócimy jeszcze na chwil� do zagadnienia chorób. Poprzednio mówili�my o 
diagnozowaniu chorób, ale nieraz wystarczy szybkie spojrzenie na horoskop, �eby wydoby� 
główne tendencje chorobowe. Planety w domu 6 i 12 najlepiej okre�laj� choroby. Sprawa si� 
komplikuje, je�eli w tych domach nie ma �adnych planet. Je�eli w domu 6 s� planety, 
okre�laj� one pewne tendencje chorobowe, a wła�ciwie słabo�� pewnych organów, z czego 
mo�na dalej ju� dedukowa�. Natomiast złe aspekty Marsa, Saturna, Urana, Neptuna i Plutona 
do sygnifikatorów chorób, czyli planet w domu 6 i 12 albo do władców domu 6 i 12 dadz� 



nam bli�szy obraz. Mars i Uran s� typowe dla wypadków i operacji. W praktyce korzysta si� 
z tego w ten sposób, �e liczymy aspekty dyrekcyjne Ascendentu, które wyznaczaj� okre�lone 
okresy mo�liwo�ci zachorowania. A nast�pnie, je�eli Asc. doszedł np. do koniunkcji Marsa, 
w którym� tam roku �ycia, to patrzymy na aspekty tego Marsa i to okre�la rodzaj i przebieg 
choroby. Zawsze okre�laj� to dalsze planety aspektuj�ce tego� Marsa. 

Planeta dominuj�ca w danym horoskopie najsilniej okre�la temperament, czyli wigor i 
odporno�� oraz reakcj� organizmu na choroby.  

Wra�liwo�� jednostki na wpływy zewn�trzne odczytujemy z okadrowania Ascendentu. 
Rodzaj planet okadrowuj�cych, ich poło�enie i aspekty najlepiej okre�laj� wra�liwo�� 
jednostki na wpływy �rodowiska, a nawet na wpływy niewidzialne. Jest to ju� oczywi�cie 
mistycyzm, ale mo�emy nawet wydedukowa�, jaki rodzaj duchów rz�dzi danym 
człowiekiem. Czy jest podpuszczany, czy te� podprowadzany itd. 

Je�eli który� z sygnifikatorów planów �yciowych i chciejstw człowieka jest w opozycji 
jednej z planet okadrowuj�cych Ascendent, oznacza to, �e człowiek chce realizowa� zamiary, 
które s� dla niego destrukcyjne. Jest to cz�stym zjawiskiem u ludzi nie zdaj�cych sobie 
sprawy z konsekwencji własnych poczyna� i działaj�cych autodestrukcyjnie. 

Dom 11, w dzisiejszych czasach, informuje nas o tzw. rzeczywisto�ci otaczaj�cej. 
Symbolizuje stosunek zewn�trzny do �wiata otaczaj�cego oraz sposoby i ch�ci 
manipulowania tym �wiatem. Przy pomocy emocji najłatwiej jest manipulowa� lud�mi. Tote� 
dom 11 powinien by� powi�zany silnymi, dobrymi aspektami z okadrowaniem Asc. i domem 
9 czyli �wiatopogl�dem i wewn�trznym stosunkiem do �wiata zewn�trznego. Kluczem do 
zrozumienia stosunku człowieka do otaczaj�cej go rzeczywisto�ci, czyli do tego co on 
pod�wiadomie nazywa losem jest rozpatrzenie powi�zania domu 11 z domem 9 i 
okadrowaniem Asc. Nie ma przecie� �adnego losu, jest tylko rzeczywisto�� przyrody taka, a 
nie inna. A losem człowiek nazywa tylko to, co o tej przyrodzie wie i co go łupn�ło. Stosunek 
do otaczaj�cej rzeczywisto�ci i do tzw. losu człowiek wykrywa tylko przez te trzy domy. I 
je�eli si� tego nie zrozumie, mo�na nie trafi� na wła�ciwy klucz. Robimy to w ten sposób, �e 
rozpatrujemy dom 9 i jego stosunek do okadrowania Asc. i dom 11 i jego stosunek do 
okadrowania Asc. Tu jedna uwaga: astrologów nie traktuje si� jak przyjaciół. Zawsze s� oni 
widoczni w horoskopie klienta w domu 7, czyli w domu adwersarzy. Aspekty z 
sygnifikatorami domu 7 i 12 okre�laj� typ wrogo�ci, jaki b�dziemy mieli w zwi�zku z 
naszymi przyja�niami i realizacj� zamiarów. To znaczy: je�eli Władca Asc., planeta b�d�ca w 
domu 11 lub władca domu 11 znajduj� si� w jakim� bardzo złym aspekcie do planety w domu 
7 lub 12, wówczas mamy w domu 7 jawnych wrogów, a w domu 12- ukrytych, a przez to tym 
gro�niejszych. Typ wrogów okre�laj� te planety aspektuj�ce. Natomiast aspekty z Władc� 
Asc. i planet� w Asc. okre�laj� wrogo�� przelotn�. Nie nale�y wi�c twierdzi�, �e je�eli w Asc. 
znajduje si� Saturn w Wadze w opozycji do Merkurego w 7 domu, to z tego powodu człowiek 
b�dzie miał wielkie kłopoty. Byłoby tak tylko w wypadku, gdyby Saturn był władc� domu 12 
lub 6. W domu 6 Saturn powoduje wrogo�� w pracy. W naszym przykładzie Saturn w Asc. 
jest w opozycji Merkurego władcy domu 12, co powoduje tylko wrogo�ci przelotne, trudno�ci 
tego typu, �e jaki� urz�dnik mo�e nas podejrzewa� o to, czy tamto, ale to nie działa silnie. 
Natomiast gdyby w Asc. znajdował si� Merkury i był w opozycji Marsa w domu 7 w Baranie, 
to wtedy wrogo�� b�dzie przewa�aj�ca, bo Merkury słaby, a Mars w Baranie potwornie silny, 
i z czasem załatwi nas jaki� wojskowy. Zreszt� w jawny sposób. Poza tym zawsze nale�y 
powi�za� dom 11 z domem, w którym znalazł si� władca domu 11. Władca domu 11 w 
danym domu jest okre�lany przez sytuacj� władcy tego domu, swojego dyspozytora. Robi si� 
to w ten sposób: Je�eli władca domu 11 jest w Ascendencie, daje to popularno�� socjaln�. 
Je�eli w domu 2, daje to kredyt socjalny, zaufanie, mo�liwo�� zarobkowania przez poparcie 
przyjaciół. W domu 3 daje przyja�nie natury intelektualnej, obfit� korespondencj�. W domu 4 
daje go�cinno��, przyjmujemy przyjaciół we własnym domu. W domu 5 daje przyja��, która 



zamienia si� w miło��, czyli mamy fanatycznych przyjaciół, bardzo nas kochaj�cych, albo my 
si� zakochujemy. Charakterystyczne jest to dla przywódców partyjnych w faszyzmie, którzy 
mieli bardzo silnie osadzony dom 11 lub silnego Urana i naprawd� partia ich kochała, a ich 
zwolennicy byli fanatykami. Z kolei w domu 6 s� to przyja�nie na terenie pracy zawodowej, 
lub wdzi�czno�� za opiek�, np. w wypadku lekarza. W domu 7 oznacza to przyja�� z lud�mi 
obcymi - wyst�puje to u popularnych aktorów, piosenkarzy. W domu 8 na ogół oznacza to 
�mier� w przyja�ni, czyli �e nas bardzo kochaj�, a za jaki� czas chc� powiesi�. Odmienia si� 
gwałtownie moda i przyja�� zamienia si� w prze�ladowanie. W domu 9 s� to przyja�nie z 
cudzoziemcami, a przede wszystkim oznacza to przyja�nie natury wy�szego rz�du. 
Charakterystyczne jest to dla ludzi działaj�cych na pi�trze duchowym, kapłanów budz�cych 
sympati� społeczn�. W domu 10 - przyja�� w Zenicie - oznaczałoby to ogromn� popularno�� 
i wielkie mo�liwo�ci oddziaływania społecznego. Sygnifikator domu 11 w domu 11 jest 
najlepiej poło�ony, czyli oznacza czyst� przyja��. W domu 12 oznacza, �e b�dziemy 
przyja�ni� si� z okultystami, lekarzami, emigrantami lub innymi lud�mi odizolowanymi od 
społecze�stwa. Mo�e równie� znaczy�, je�eli sygnifikator jest zły lub ma złe aspekty, �e 
przyja�� zamieni si� w tajn� wrogo��, �e kto� nas nabiera udaj�c przyjaciela. 

Nast�pnym do�� trudnym domem jest dom 12. Przysparza on wiele problemów, gdy� jest 
bardzo obszerny tematycznie. Celem rozszyfrowania domu 12 trzeba rozpatrzy� znak na 
szczycie domu, znak Ryb, poło�enie Jowisza i Neptuna w horoskopie, planety obecne w tym 
domu oraz jego władc�. Jak wykazuj� statystyki i obserwacje wielu pokole� astrologów, dom 
12 jest bardzo cz�sto zaj�ty przez cał� grup� planet i bardzo silnie podkre�lany u wszystkich 
twórców, artystów, muzyków, okultystów. Je�eli jednak b�dziemy opiera� si� tylko na tym 
spostrze�eniu, mo�emy si� solidnie zawie��, gdy� liczna obsada domu 12 spotykana jest 
równie� u kalek, osób niemych i głuchych od urodzenia, u chorych psychicznie 
przebywaj�cych do�ywotnio w szpitalu itd. Obsada domu 12 jeszcze nas o niczym nie 
informuje i dlatego niezmiernie wa�ne jest rozszyfrowanie znaków Zodiaku, najsilniej 
mówi�cych do czego człowiek jest zdolny i powołany. Czy b�dzie kalek� czy raczej wielkim 
człowiekiem. Bez tego nie zrozumiemy horoskopu. Sam dom 12 dotyczy raczej ró�nych 
kłopotów, takich jak choroby chroniczne, pobyty w szpitalach, wi�zieniach, obozach, 
kalectwo, tajna wrogo�� itd. Jak wiadomo wielcy twórcy mieli na ogół du�o kłopotów w 
�yciu i wła�nie to ich kształtowało. Twórczo�� była ich buntem przeciwko tym kłopotom. 
Przyczyniało si� to do rozwoju ich talentów. Sublimowali kłopoty na wy�sze pi�tro 
twórczo�ci i dzi�ki temu je zwalczali, ale sam dom 12 nie mo�e by� przyczyn� kreatywno�ci. 
Mówi�c współcze�nie dom 12 dotyczy konstrukcji pod�wiadomo�ci, inspiracji płyn�cej z 
pod�wiadomo�ci do �wiadomo�ci. Dotyczy równie� poprzedniego wcielenia i obci��e� 
karmicznych z poprzedniego wcielenia. Mamy wi�c obraz domu 12 i przyczyn, dla których w 
nim s� najwi�ksze kłopoty a tak�e i talenty twórcze. Szczyt domu 12 w znaku s�dzi si�, na 
ogół w ten sposób: 

* w Baranie - zagra�a to wypadkiem w głow�. Wrogowie b�d� szybcy i uparci jak znak 
Barana. Oznacza to, �e na pocz�tku �ycia mamy ci��kie kłopoty, bo Baran jest pocz�tkiem 
Zodiaku, jakie� choroby, szpitale i cały szereg innych sygnifikacji Barana mo�emy sobie 
ł�czy�: silne zagro�enia od wojskowych, na wojnie, zagro�enia od przedmiotów metalowych, 
szybko lec�cych. To wszystko musi si� przewin�� przez umysł astrologa, a nast�pnie 
patrzymy na poło�enie Marsa lub ew. planet� w Baranie i dopiero teraz mo�emy wybra� z 
tego wła�ciwe zagro�enia. Przy Marsie w Byku, odpadaj� zagro�enia od wojskowych, mo�e 
to natomiast oznacza� tracheotomi� Nie jest to negatywny układ, gdy� mo�e uratowa� �ycie. 
Czyli oznaczałoby to uderzenie w głow�, utrat� oddechu, i konieczno�� zrobienia 
tracheotomii. Je�eli Baran b�dzie w domu 12 to Byk b�dzie w Asc. Mars w Asc. czyni 
wypadek bardziej prawdopodobnym i daje blizny na szyi. 



* w Byku - daje straty finansowe, procesy, wrogo�� chłopów, wła�cicieli ziemskich, 
zagro�enie od krów i rogacizny, kłopoty miłosne przez posesywno�� i zazdro��, przez nasz 
własny upór. Mo�e oznacza� kłopoty w banku, kryzys bankowy, mo�e zagra�a� anginami i 
tarczyc� oraz kłopotami z kobietami. 

* w Bli�ni�tach - oznacza konflikty ideowe i wrogo�� na tym tle. Bli�ni�ta to mentalno��, 
nasz sposób my�lenia, a w domu 12 b�d� powodowały wrogo�� ludzk� z powodu naszego 
sposobu my�lenia. Poza tym kłopoty z listami i dokumentami. Mog� jeszcze oznacza� 
wypadki drogowe, dlatego, �e Bli�ni�ta to mniejsze podró�e i sposób przenoszenia si� 
człowieka. Bli�ni�ta to w ogóle komunikacja, a my�lenie, tak samo jak mówienie, dokument 
czy samochód słu�� do komunikacji. S� to wszystkie �rodki komunikacji ze �wiatem 
zewn�trznym. 

* w Raku - oznacza wrogo�� rodziny, a poza tym oznacza, �e nie bardzo wiemy, jak to z t� 
rodzin� było. Władca domu 4 w 12 na ogół oznacza, �e nie znamy swojego prawdziwego 
ojca. Poza tym s� to równie� kłopoty z �oł�dkiem, podatno�� na choroby płuc (Bli�ni�ta - 
opłucna, a Rak - same płuca), zagro�enie rakiem (zale�y to jeszcze od Ksi��yca, Plutona i 
Saturna), ogromna wra�liwo�� psychiczna. Rak jest znakiem wra�liwo�ci psychicznej i 
wyobra�ni, mo�e da� intuicj�, zainteresowania okultyzmem czy medycyn� - to trzeba 
wydedukowa� z planet. Kłopoty na staro��, bo Rak jako znak 4 jest znakiem staro�ci, czyli 
staro�� sp�dzona w domu starców, czy w innych miejscach odosobnienia, w szpitalu dla 
nieuleczalnie chorych. Nale�y wyczerpa� wszystkie atrybuty Raka i umiej�tnie powi�za� je z 
domem 12. 

Poło�enie władcy domu 12 w innych domach oceniane jest w nast�puj�cy sposób: 
* w domu 1 oznacza zainteresowanie sprawami domu 12. Człowiek jest ustawicznie 

zaabsorbowany tym, co si� dzieje za jego plecami. Mo�e to da� zarówno podejrzliwo�� jak 
dociekliwo��. Mo�e spowodowa�, �e kłopoty utwardz� osobowo�� człowieka lub rozło�� go. 

* w domu 2 mog� to by� kłopoty finansowe, lub ukrywanie dochodów przed otoczeniem, 
czy urz�dem finansowym. 

* w domu 3 zainteresowanie szyframi, grafologi�, kryptografi�. Mo�e te� by� to wariat. 
Jest to bardzo cz�sty układ przy zaburzeniach psychicznych. 

* w domu 4 jest to izolowanie si� w domu. Spotyka si� taki układ u osób posiadaj�cych 
sanktuarium we własnym domu. Dom 12 silnie nas determinuje i powoduje potworne 
chciejstwa, które jest szalenie trudno zwalczy�. Dlatego te� zawsze zwraca si� na niego 
baczn� uwag�. 

* w domu 5 jest charakterystyczny dla nie�lubnych dzieci lub ukrywanej ci��y. Dla 
ró�nych wstydliwych spraw z tym zwi�zanych. 

* w domu 6 jest typowy dla chorób chronicznych, ukrywanych przed otoczeniem. Dla wad 
cielesnych, których si� okropnie wstydzimy i ukrywamy je. 

* w domu 7 jest typowy dla fatalnych układów mał�e�skich, gdzie np. jeste�my zdradzani 
przez partnera, a dowiadujemy si� o tym ostatni w całym mie�cie. Mo�e te� oznacza� 
chroniczn� chorob� współpartnera. 

* w domu 8 jest bardzo wa�ny dla okultystów i lekarzy, to jest typowa walka ze �mierci�, 
jakim� najbardziej podst�pnym wrogiem, który niszczy ludzko��. Jest typowe równie� dla 
inspiracji płyn�cej ze �wiata niewidzialnego. 

* w domu 9 jest najsilniejsz� sygnifikacj� zainteresowania okultyzmem i inicjacji, w 
dobrych aspektach oczywi�cie, gdy� w złych b�dzie wrogo�� przeciwko tego rodzaju 
pogl�dom. 

* w 10- to powołanie na szpiega. 
* w 11- wrogowie w płaszczyku przyjaciół, czyli wilk w owczej skórze.  



Dla okultystów jest bardzo wa�ny władca domu 12 w domach 1, 3 lub 5- a nie tylko w 
domu 9. Pierwszy dom to osobowo��, trzeci - mentalno��, a pi�ty - zamiłowania. Okultyst� 
mo�na zosta� z ró�nych przyczyn. Je�eli zostaje si�  przez dom 9 oznacza to, �e dochodzi si� 
do tego przez �wiatopogl�d, filozofi� i rozwój duchowy. Przez dom 1- tak� mamy konstrukcj� 
osobowo�ci i musimy si� rozwija� w ten sposób. Przez dom 3 - dlatego �e mamy tak� 
mentalno��. Lubimy czyta� ksi��ki tego typu, lata� na kursiki i pogada� sobie o tym. W domu 
5 - mamy takie hobby. 

Na dzisiejszym wykładzie zako�czyli�my omawianie 79 reguł dotycz�cych sposobu 
interpretacji horoskopu. 

Uwaga: to tylko ramka - proponuj� przej�� do  
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Gwiazdy stałe 

Dzisiaj b�dziemy mówi� o stopniach Zodiaku w powi�zaniu z tematem Gwiazd Stałych. 
Najistotniejsze stopnie Zodiaku s� w tej chwili podkre�lone przez poło�enie 25 Gwiazd 
znajduj�cych si� w pobli�u Ekliptyki. Aspekty do tych Gwiazd te� maj� ogromne znaczenie i 
w ten sposób robi si� ju� wiele punktów na Zodiaku, które same w sobie maj� znaczenie, 
niezale�nie od poło�enia planet. Ale zanim do tego przyst�pimy, trzeba przypomnie� jeden 
temat.  

Istniej� dwa systemy podziału znaków Zodiaku na dekanaty. Jeden z nich jest systemem 
chaldejskim, a drugi europejskim, a w rzeczywisto�ci hinduskim. W Europie pojawił si� on 
dopiero w wieku XIX dzi�ki angielskiemu astrologowi Sefarialowi, który pracował w Indiach 
i zaobserwował, �e Hindusi u�ywaj� kilku sposobów podziału Zodiaku i jeden z nich sobie 
zaadaptował. Wła�nie ten, gdy� wydawał mu si� najlepiej sprawdzaj�cy si� w praktyce. 
Współcze�nie u�ywa si� obu systemów na raz, w okre�lony sposób. Pierwszy system jest 
bardzo prosty. Je�eli sobie wyobrazimy normaln� kolejno�� planet, to pierwszy dekanat 
Barana jest rz�dzony przez Marsa, drugi przez Jowisza, trzeci przez Saturna, czwarty, czyli 
pierwszy Byka przez Sło�ce itd., wypisujemy sobie wszystko po kolei i otrzymujemy system 
chaldejski, najstaro�ytniejszy, licz�cy prawdopodobnie ok. 6 tys. lat. Drugi system polega na 
tym, �e odcinki Zodiaku przyporz�dkowano nie planetom, a samym znakom w ten sposób, �e 
pierwszy znak Barana podzielony jest na normaln� dla Barana trzykrotno�� Ognia. A wi�c 
pierwszy dekanat ma charakter Barana, drugi Lwa i Barana, a trzeci Strzelca i Barana. W 
ko�cu wymy�lono, �e pierwszy dekanat podlega Marsowi, drugi Sło�cu, a trzeci Jowiszowi. 
Je�eli poł�czymy ze sob� oba systemy, to zobaczymy �e pierwszym dekanatem Barana rz�dzi 
Mars, drugim koniunkcja Sło�ca z Jowiszem, a trzecim koniunkcja Jowisza z Saturnem. I od 
razu informuje to nas o charakterze człowieka, który ma Ascendent w okre�lonym dekanacie. 
Przydaje si� to do korekty, zwłaszcza tam, gdzie rozpatruje si� poło�enie Asc. Popatrzmy 
sobie na znak Skorpiona: pierwszy odcinek rz�dzony jest przez Marsa i Plutona, czyli 
najsilniej skorpionowy, ale bardzo destrukcyjny. Drugi przez Jowisza i Neptuna - mamy 
obraz okultyzmu w przeciwie�stwie do pierwszego odcinka stanowi�cego wr�cz patologi�. 
Trzecim: odcinkiem zawiaduj� Saturn z Ksi��ycem - jest to jaka� pesymistyczna wyobra�nia 
itd. W ten wła�nie sposób mo�emy rozró�nia� wpływy odcinków Zodiaku.  

W niektórych systemach astrologicznych poszukuje si� wyznacznika władców danego 
stopnia Zodiaku. Podział si�ga dalej, ju� nie tylko na dekanaty, ale ju� na same stopnie. 



Puszcza si� w ruch oba systemy. W systemie chaldejskim pierwszy stopie� znaku Barana 
podlega Marsowi, drugi Jowiszowi, trzeci Saturnowi, czwarty - Sło�cu i tak po kolei a� do 
ko�ca znaku. Byka zaczyna si� od Wenus, Bli�ni�ta od Merkurego itd. W drugim systemie 
pierwszy stopie� Barana podlega Marsowi, drugi Sło�cu, trzeci Jowiszowi i znowu Mars, 
Sło�ce, Jowisz itd. I okazuje si�, �e pierwszy stopie� Barana podlega tylko Marsowi, drugi 
koniunkcji Jowisza ze Sło�cem, trzeci Saturna z Jowiszem, czwarty Sło�ca z Marsem i 
powstaj� bardzo ró�ne obrazki. Oczywi�cie b�d� one si� powtarzały, ale teraz przez 
poł�czenie władców znaków, władców dekanatów i władców stopni powstaje obraz bardzo 
ró�norodny, który wła�ciwie nie powtarza si� nigdy i ka�dy stopie� ma dzi�ki temu inn� 
konfiguracj�. Uzyskuje si� pewien obraz indywidualny, z którego mo�na ju� co� 
wydedukowa� . 

Je�eli popatrzymy na ten system poł�czony , to oka�e si�, �e przez "czystego" Marsa 
rz�dzony jest tylko pierwszy dekanat Barana i trzeci Lwa, a np. Saturn rz�dzi tylko drugim 
dekanatem Panny. Układa si� to do�� ró�norodnie, a w praktyce bardzo si� taka informacja 
przydaje, bo nawet nie robi�c horoskopu a znaj�c dokładne poło�enie Sło�ca mo�na 
wydedukowa� wiele trafnych uwag. Astrologia taka jest nieracjonalna, nazywamy j� 
ezoteryczn� i bardzo wyra�nie odró�niamy od astrologii racjonalnej, który wnioskuje tylko z 
rysunku horoskopu. Teraz przejdziemy do głównego tematu dzisiejszego spotkania. 

Dwadzie�cia pi�� Gwiazd Stałych znajduj�cych si� na Ekliptyce uwa�a si� za szczególnie 
wa�ne dla astrologii od czasów Ptolomeusza, który był zwolennikiem rozwa�ania poło�enia 
Gwiazd Stałych. Temat ten był równie� faworyzowany w astrologii arabskiej i w astrologii 
Odrodzenia. Teraz troch� zapomniany, przypominany jest od czasu do czasu w astrologii 
politycznej. Gwiazdy te operuj� tylko wtedy, gdy s� w bardzo dokładnym aspekcie do 
planety, MC lub Ascendentu w horoskopie /orb 1/. Najsilniej działaj� w koniunkcji, ale 
nale�y równie� rozwa�a� kwadratur�, opozycj� i trygon. Poło�enie tych Gwiazd podaj� w 
przybli�eniu, a jest ono typowe tylko dla obecnego okresu. Gwiazdy bowiem poruszaj� si� z 
szybko�ci� 1° na 70 lat czyli 50,3 sek. na rok. Powstaje w ten sposób ruch tzw. precesji, 
spowodowany przesuwaniem si� Sło�ca wokół centralnego Sło�ca Galaktyki PROCJONA. 
Czyli zwi�zane jest to z rokiem słonecznym Saros. 

Pierwsz� szczególnie wa�n� gwiazd� jest ALGOL. Jest to gwiazda zmienna, podwójna, 
znajduj�ca si� obecnie w 25° Byka. Wg Ptolomeusza ma charakter zbli�ony do koniunkcji 
Saturna i Marsa. Uwa�ana jest za jedn� z najbardziej złoczynnych gwiazd i kojarzona jest z 
wypadkami gardła, szyi, �mierci� przez uduszenie, �ci�cie, powieszenie i temu podobne 
przyjemno�ci. Nara�a na rany gardła i szyi. Nara�a tak�e na gwałt, pobicie itd. ALGOL 
cz�sto jest zaznaczona złymi aspektami w horoskopach ofiar napadów kryminalnych, 
morderstw. Bardzo cz�sto pojawia si� w Asc. w koniunkcji Saturna z Marsem. Je�eli jest 
prominentna i atakowana w horoskopie politycznym oznacza wówczas po�ar, trz�sienie 
Ziemi, katastrofy w kopalni, czy temu podobne, gdzie masa ofiar ginie przez uduszenie, 
zagazowanie itd. W horoskopie horarnym najcz��ciej atakowana jest przez Marsa, Saturna, 
Urana i Sło�ce i oznacza gwałt. Z tym, �e wg tradycji hinduskiej 25° Byka, to stopie� daj�cy 
tendencje czułe, kobiece, macierzy�skie, towarzysko��, ju� w młodo�ci przychodzi 
powodzenie, a przez nie naiwno��. Tote� nic dziwnego, �e ALGOL mo�e powodowa� du�e 
kłopoty. Znajduj�cy si� w kwadraturze 25° Lwa jest typowy dla pracowników fizycznych, 
rolników, ludzi silnych i dzielnych, ale te� bardzo naiwnych. 25° Skorpiona, to stopie� osób 
włócz�cych si�, marynarzy itp. Charakter dzielny, nie zwa�aj�cy na zagro�enia i st�d 
nara�ony na tego rodzaju komplikacje. 25° Wodnika to stopie� charakterystyczny dla gapiów, 
osób maj�cych chaotyczne projekty i nara�aj�cych samych siebie na wielkie 
niebezpiecze�stwa. 

Takie wła�nie osoby s� nara�one na działanie tej maleficznej gwiazdy. Obecno�� władcy 
Ascendentu, samego Ascendentu, planety w Asc., punktu Zenitu lub planety dominuj�cej w 



którym� z tych punktów, musi by� starannie zbadane, a je�eli aspekty planet to potwierdzaj�, 
wynik dopiero wtedy naprawd� jest pewny. Wspominali�my ju� kiedy�, �e musz� by� co 
najmniej trzy przesłanki, �eby uzna� wniosek za pewny. Dlatego te� nie rozwa�amy Gwiazd 
samych w sobie i musimy poszuka� potwierdzenia tego w układach planetarnych, czy w 
jakich� wyznacznikach horoskopowych. Ale czasem jeden rzut oka na to, �e np. Saturn 
Kennedy'ego znajduje si� w koniunkcji maleficznej gwiazdy informował o jego pora�eniu 
kr�gosłupa.  

Druga gwiazda to Plejady, a chodzi głównie o najwi�ksz� Gwiazd� tego gwiazdozbioru 
nazywan� ALCIONE. Jest ona w 29° Byka. Przez marynarzy zwana jest Płacz�c� Siostr�, 
gdy� chmura o zachodzie Sło�ca znajduj�ca si� dokładnie w Plejadach zapowiada silny 
sztorm na nast�pny dzie� w tzw. meteorologii ludowej. Jest to Gwiazda wielkiego smutku. 
Ma natur� Ksi��yca i Marsa, zagra�a wypadkami, ciosem w głow�, twarz i grozi 
najpowa�niej ze wszystkich Gwiazd �lepot�, spowodowan� przez wypadek. 29° Byka to 
stopie� umiłowania luksusu, komfortu i w ko�cu rozpusty. Znajduj�cy si� w tym punkcie 
Ascendent, władca Asc. , czy władca 3 domu ju� b�dzie dawał takie tendencje, a znajduj�ca 
si� na niebie ALCIONE b�dzie zagra�ała okre�lon� katastrof� zwi�zan� wła�nie z tymi 
cechami. Moment ten znajdujemy w sposób nast�puj�cy: przy pomocy trygonometrii 
sferycznej obliczamy dokładnie poło�enie Gwiazdy z efemeryd gwiazdowych, a nast�pnie 
licz�c 70 lat na jeden stopie� obliczamy doj�cie tej Gwiazdy po precesji do poło�enia planety 
w horoskopie urodzeniowym. I to nam da okre�lony rok, w którym nast�pi uderzenie. 
Nast�pnie tranzytami Saturna i Jowisza mo�na sprecyzowa� dokładniejszy moment a Marsem 
i Ksi��ycem ju� dokładniutko. Jeszcze szukamy dodatkowego potwierdzenia w solariuszu, 
gdy� rok w którym ona zadziała b�dzie podkre�lony jej obecno�ci� w Asc. lub Zenicie 
solariusza. Wszystko to jest przecie� jedn� wielk� harmoni�. 

29° Lwa daje natomiast charakter typowy dla osób słabych, lamentuj�cych zamiast 
działa�. Zawiera on zreszt� jeszcze inn� Gwiazd� - REGULUSA, bardzo szcz��liw� i dobr�, 
tote� wa�ny jest charakter planety, która si� tam znajduje. Malefik w tym miejscu b�dzie 
podkre�lał wpływy ALCIONE, a benefik raczej wpływy REGULUSA. Trzeba wówczas 
bardzo starannie rozwa�y� ten temat. 29° Skorpiona daje u kobiet tendencje do bycia 
wampem, osob� szalenie fascynuj�c�. M��czy�ni maj� wpływ na innych, typowy dla 
niektórych polityków, działaczy społecznych itp. Tacy ludzie tak�e s� nara�eni na bardzo złe 
działanie tej gwiazdy. 

Trzeci� gwiazd� o ogromnym znaczeniu jest ALDEBARAN w 8° Bli�ni�t. Jest to 
szczególnie silna gwiazda pierwszej wielko�ci. Nie da si� jej oddzieli� od wpływów 
ANTARESA poło�onego w 8° Strzelca. ALDEBARAN ma charakter Marsa i Wenus. Jest 
gwiazd� wojny i gwałtu, ale mo�e by� bardzo fortunny wtedy, gdy jest w trygonach do MC 
czy Jowisza. Sprzyja zwłaszcza prezydentom, dowódcom wojskowym, czy temu podobnym 
osobom, które wygrywaj� dzi�ki niemu wojny. Daje wpływow� pozycj� w społecze�stwie, a 
je�eli jest w koniunkcji Urana mo�e te� dawa� ogromny rozwój techniczny. Jest on w 
koniunkcji Urana i wschodzi w horoskopie Stanów Zjednoczonych z 4 lipca 1776r. 
ALDEBARAN zagra�a 8° Bli�ni�t, ale te� i pomaga w tym stopniu, który daje wysok� 
pozycj� rz�dow� i dominacj� wojskow�. Bez przerwy mog� tam grozi� ró�ne 
nieprzyjemno�ci ze strony ALDEBARANA, ale jednocze�nie człowiek jest wywy�szony i 
zajmuje wysok� pozycj�. W 8° Panny charakter jest indolentny, a mał�e�stwo nieudane. 
Osoby, które odmawiaj� odpowiedzialno�ci i nie chc� zrobi� kariery s� karane przez 
ALDEBARANA. Zagra�a te� ta gwiazda w 8° Strzelca. Jest to stopie� zawieraj�cy 
ANTARESA, drugiego najwi�kszego malefika w Zodiaku. Stopie� ten daje geniusz 
wynalazczy, głowa jest pełna pomysłów i entuzjazmu, mo�e by� zaci�cie filozoficzne, ale 
trudno tutaj o podejmowanie odpowiedzialno�ci społecznej. My�li mog� by� egotystyczne i 
wtedy te� nast�puje katastrofa. W 8° Ryb mamy podró�ników lub awanturników (troch� 



zale�y to od poło�enia Neptuna), ale najcz��ciej duch jest troch� włócz�gowski, lubi 
pomarzy� i popodró�owa�, a tego wła�nie nie lubi ALDEBARAN i od razu łupie. Natomiast 
bardzo sprzyja 8 stopniowi Wagi, który jest stopniem wojowników, ludzi silnych, 
predysponowanych do działania społecznego. Sprzyja te� 8° Wodnika, który daje charakter 
mocny i agresywny, pełen impetu i intensywno�ci działania, Co umo�liwia przej�cie wielkiej 
władzy. 

Czwart� gwiazd�, olbrzymim gigantem migocz�cym wszystkimi kolorami t�czy jest 
SYRIUSZ maj�cy charakter Jowisza i Marsa. Znajduje si� on w 13° Raka i jest bardzo 
korzystny dla wojskowych, konkwistadorów, ludzi dokonuj�cych podboju kolonialnego, dla 
pracowników wywiadu zagranicznego. 13° Raka jest stopniem botaników, geografów. Bardzo 
wielu odkrywców XIX wieku miało w 12° Raka (wła�nie tam znajdował si� wtedy 
SYRIUSZ) jakiego� silnego sygnifikatora. Sprzyja te� w 13° Skorpiona, który jest stopniem 
humanistów, socjalistów a dawniej Masonów i Templariuszy. Sprzyja te� w 13° Ryb i z 
prostego człowieka mo�e zrobi� bardzo wybitn� osobisto�� w społecze�stwie - nagły awans i 
popularno�� . Nast�pnie mamy dwie gwiazdy bli�niacze KASTORA i POLLUKSA. 
KASTOR znajduje si� obecnie w 19° Raka a POLLUKS w 22°. Maj� charakter tylko Marsa i 
s� gwiazdami bli�niaczymi, ale wpływ ich miesza si� w trygonie z działaniem EPI. Powoduj� 
kalectwo członków je�eli s� w koniunkcji Ascendentu, MC, Władcy Asc. , Ksi��yca lub 
Sło�ca, a punkty te s� atakowane przez malefiki, zwłaszcza Saturna, Urana i Neptuna. Cz�sto 
gwiazdy te s� prominentnie ustawione i atakowane u ludzi chorych psychicznie, szale�ców, 
nawiedzonych (zwłaszcza w koniunkcji z Merkurym). KASTOR zagra�a kalectwem w 19° 
Raka. Stopie� ten nie jest taki zły, gdy� jest typowy dla sekretarzy, sług, ludzi do�� 
inteligentnych, kalek u�ytecznych społecznie. Normalnie pracuj�cych. Natomiast w 19° 
Barana grozi wypadek na wojnie lub w podró�y powoduj�cy kalectwo. Charakter jest 
ciekawy podró�y, odkry�, przygód i st�d nara�a si� na wypadki. 19° Kozioro�ca jest typowy 
dla błaznów, karzełków w cyrku, ludzi zabawiaj�cych innych swoim kalectwem. 19° Wagi to 
stopie� op�tania, a zwłaszcza manii religijnych. 22° Raka to stopie� niebezpiecznych 
szale�ców, fałszywych proroków, doprowadzaj�cych do katastrof publicznych. POLLUKS 
działa równie� kwadratur� w 22° Barana, nara�a na banicj�, mani� prze�ladowcz�, 
podejrzenia �e przyjaciele staj� si� wrogami i koniecznie trzeba ich zabi�. W 22° Wagi daje 
inteligencj� i umo�liwia badania naukowe, ale powoduje kalectwo członków. W 22° 
Kozioro�ca powoduje szale�stwo lub te� kretynizm wrodzony, albo kalectwo typu 
głuchoniemota.. 

Nast�pne dwie gwiazdy to Północny i Południowy ASSELUS czyli Osioł. Jest to para 
małych gwiazdek w 6 i 7 stopniu Lwa. Gdy punkt ten wschodzi lub atakuje Sło�ce lub 
Ksi��yc - oznacza �lepot�. W horoskopie horarnym jakakolwiek koniunkcja lub opozycja z 
tymi gwiazdami ka�e unika� operacji dokonywanych na oczach. 6° Byka daje - zwłaszcza 
kobietom - bogat� urod� i miły charakter, a mimo to ASSELUS grozi tu o�lepieniem. 7° Byka 
powoduje �lepot� dopiero na staro�� (katarakty i temu podobne historie). 6° Lwa daje energi� 
i sił� woli, a po o�lepni�ciu jest to typowe dla jasnowidzów i wró�ek. 7° Lwa tak�e przynosi 
wielki rozwój , zdolno�ci parapsychologiczne. Jest to stopie� ambicji i rozwoju duchowego. 
6° Skorpiona daje szans� �yciow� np.: przez znalezienie skarbu. Grozi �lepot� przez 
promieniowanie radioaktywne. Trzeba pami�ta� , �e musi by� jeszcze atak malefików na ten 
punkt. 7° Skorpiona daje charakter pełen entuzjazmu i podniecenia, a przez to bardzo 
niekonsekwentny. Tutaj grozi �lepota z reguły na wojnie przez strzał czy ukłucie. 

6° Wodnika daje aktywno�� i waleczno��. Tu te� grozi zranienie w oczy, wykłucie oczu, 
ale najcz��ciej jako kara lub z zemsty. 7° Wodnika powoduje charakter pełen impetu, nie 
znosz�cy przeciwno�ci. Grozi �lepota w wypadku drogowym, najcz��ciej przez ogie�. 

REGULUS jest gwiazd� pierwszej wielko�ci w 29° Lwa. Ma natur� Marsa i Jowisza i jest 
gwiazd� królewsk�. W koniunkcji z Ascendentem, MC, Jowiszem, Sło�cem czy władc� Asc. 



mo�e wynie�� nieznan� zupełnie osob� do wysokich urz�dów czy władzy i sławy. Atakowany 
daje władz�, a potem nagły upadek, niełask� lub gwałtown� �mier�. Był w Ascendencie 
Newtona, który dzi�ki niej stał si� sławny na staro��, otrzymał tytuł lorda itd. Ale wpływu 
REGULUSA nie da si� oddzieli� od Plejad, tote� przy jakim� ataku, kwadraturze czy 
opozycji Plejady mu przysuwaj�. Sprzyja zwłaszcza w 29° Lwa. Wprawdzie charakter jest 
pocz�tkowo słaby, człowiek lamentuje zamiast działa�, ale nagle pojawiaj� si� jakie� wi�ksze 
szanse �yciowe, zaczyna si� samorozwój i wtedy REGULUS zaczyna działa�. 

Sprzyja te� w 29° Barana, daj�c niezale�ny, wojowniczy charakter, cierpi�cy przez 
niezaspokojon� miło��. Jest to stopie� bardzo cz�sty u wojskowych. Sprzyja tak�e 29° 
Strzelca, jest to stopie� osób dokonuj�cych odkry� naukowych, lub innych, tego typu. Wa�ne 
prace spotykaj� si� z wielkim uznaniem. Newton miał tu Jowisza w trygonie do Ascendentu, 
w Strzelcu. 29° Byka daje rozwój, a potem grozi katastrof�, gdy� jest to osoba rozpustna, gdy 
ju� dojdzie do władzy. W 29° Skorpiona charakter ma magnetyczny wpływ na ludzi, ale 
nadu�ywanie tego mo�e prowadzi� do katastrofy. 29° Wodnika daje autorytet, wielkie 
pozycje w pa�stwie, talent, ale nadmierne ambicje gro�� katastrof�. 

MARKEB jest to niewielka gwiazdka znajduj�ca si� w 28° Panny i miesza si� z kilkoma 
innymi gwiazdami. Ma charakter Saturna i Jowisza. Daje szcz��liwe podró�e, jest 
charakterystyczna dla osób działaj�cych w stowarzyszeniach, partiach i maj�cych du�e 
poparcie. W 28° Panny jest typowy dla powołania ko�cielnego albo quasi ko�cielnego - jak 
np. chadecja. 28° Byka jest stopniem despotyzmu, �wiadczy o powołaniu wojskowym lub 
działaniu w wielkim przemy�le: mafia przemysłowa, junta wojskowa itp. 28° Kozioro�ca daje 
powołanie kontemplacyjne lub raczej zakonne, ale spotykane jest u niektórych Zenbuddystów 
i tzw. jogów, którzy wła�ciwie min�li si� z powołaniem, bo powinni siedzie� w zakonie. 
MARKEB jest w opozycji z gwiazd� SZED, w kwadraturze z AKUMENEM znajduj�cym si� 
w 28° Strzelca i w sekstylu z BUNGALA w 28° Skorpiona, a wi�c cały szereg innych 
gwiazd, zale�nie od aspektów mo�e zmienia� jej wpływy. 

VINDEMATRIX jest to bardzo jasna gwiazda w 8° Wagi, nazywana gwiazd� 
wdowie�stwa. Jest ona szczególnie fatalna, je�eli jest w koniunkcji z p�tlami ksi��ycowymi. 
Jest te� gwiazd� ofiary i cierpi�tnictwa. Cz�sto prominentna w horoskopach mistyków i 
okultystów. Ghandi miał Sło�ce w koniunkcji z t� gwiazd�.. Nie nale�y zawiera� mał�e�stwa, 
gdy jaka� planeta, p�tle ksi��ycowe, MC czy Ascendent s� w koniunkcji z t� gwiazd� (lub 
opozycji), bo si� bardzo szybko wówczas owdowieje. 8° Wagi to stopie� walki, wojska, siły 
działania, sportu, pewno�ci siebie a potem nagłe owdowienie ju� w młodo�ci. 8° Barana jest 
stopniem dumy, dzielno�ci, człowiek lubi wolno��, nie słucha dobrych rad, nie zabezpiecza 
si� . Cz�sty jest u okultystów staj�cych si� ofiar� społecze�stwa prymitywnego (spalenie na 
stosie). 8° Raka daje skromno��, ale wielki samorozwój osobowy, duchowy. Mistyka, Joga 
itd. 8° Kozioro�ca - duch odrzuca prawd�, unika prawdziwej inicjacji, człowiek jest pełen 
impetu, arogancji i staje si� ofiar� tłumu. 

Gwiazda EPI w 22° Wagi jest bardzo niewielk� gwiazdk�, ledwo widoczn� gołym okiem. 
Ma charakter Wenus i Marsa, daje du�e bogactwo przez sztuk�. 22° Wagi, który jest stopniem 
poszukiwa� i bada� naukowych daje raczej wyró�nienia i zaszczyty dzi�ki technice zwi�zanej 
ze sztuk�, szczególnie na staro��. Chodzi tu o ludzi wymy�laj�cych lakiery czy perfumy, 
technicznych pracowników teatru itp. W 22° Bli�ni�t daje z reguły uznanie po�miertne, gdy� 
jest to stopie� zapoznanych geniuszy, którzy przymieraj� głodem za �ycia. W 22° Wodnika 
daje wielk� pracowito��, która szybko przynosi wyniki i bogactwo, najcz��ciej zwi�zane ze 
sztuk�. SPIKA i ARKTURUS to dwie gwiazdy pierwszej wielko�ci, kiedy� uwa�ane za jedn�, 
ale obecnie ju� wiemy, �e jest to gwiazda podwójna w 23° Wagi. SPIKA nazywana jest 
jedyn� naprawd� dobroczynn� gwiazd�, ale niemo�liwe jest oddzielenie jej wpływu od 
wpływu ARKTURUSA, bardzo złoczynnego w tym stopniu Wagi. Gwiazdy te poruszaj� si� 
w ten sposób, �e czasami do Ziemi zwrócona jest SPIKA a zasłoni�ty ARKTURUS, po 



jakim� czasie jest odwrotnie, a czasami s� obok siebie. Trzeba by dobrze przez lunet� 
zobaczy�, jak one s� ustawione w tej chwili. Teoretycznie nie da si� ich rozdzieli�. 
ARKTURUS doprowadza do niespodziewanej niełaski, nagłych wypadków i upadków 
społecznych, natomiast SPIKA daje zwyci�stwa np. na wojnie. Jest bardzo cz�sta w 
Ascendencie pa�stw napadni�tych, i oznacza, �e kiedy� jednak zwyci���. Jej wpływ miesza 
si� cz��ciowo z MARKABEM w 23° Ryb. W 23° Wagi mamy charakter niezale�ny, 
mo�liwo�� rozwoju duchowego, stania si� przewodnikiem, guru, ale zagra�a nagła niełaska z 
powodu działania SPIKI i ARKTURUSA. 23° Bli�ni�t jest lepszy, gdy� jest w trygonie 
SPIKI. Jest to stopie� przyjacielski, towarzyski, daje dar przekonywania innych, zmysł 
filozoficzny, przynosi sukcesy przewodnikom duchowym (je�eli oczywi�cie kto� si� rozwija). 
23° Wodnika daje wybitn� inteligencj� i zwyci�stwa, tak�e dla przewodników duchowych. 
Natomiast fatalny jest 23° Barana. Jest to stopie� głupoty, zabawy, magii, czyli wyst�puj� 
bardzo silne zainteresowania okultystyczne i radiestezyjne, ale w gruncie rzeczy jest to 
zabawa przynosz�ca nagły wypadek. 23° Raka daje charakter łatwo wywy�szaj�cy si� nad 
innych, dum�, dominacj�, odporno�� ale i m�ciwo�� i te� powoduje fatalne wypadki. 23° 
Kozioro�ca przynosi charakter powa�ny i po�yteczn� prac�, ale człowieka prze�laduje pech, a 
niełaska uniemo�liwia prawdziwe sukcesy. 

AKRUKS w 11° Skorpiona ma charakter Jowisza. Jest mał�, ale bardzo wa�n� gwiazdk�, 
gdy� daje najwi�ksze sukcesy w okultyzmie i magii. W magii arabskiej i europejskiej 
Nostradamusa dwie gwiazdy miały najwi�ksze znaczenie: FOMALHO i AKRUKS. W 
Zenicie horoskopu horarnego, w dobrych aspektach daje najwi�ksze sukcesy, albowiem 
nast�puje spełnienie �ycze�. 11°Skorpiona daje ducha raczej ostro�nego, defensywnego ale 
pełnego mocy i do�� płodnego. Człowiek maj�cy tam władc� Asc. b�dzie wła�nie taki. 11° 
Raka daje ducha sentymentalnego, miło�� jest szczególnie silna, ale s� te� skłonno�ci 
destrukcyjne. Stopie� ten jest zaznaczony u osób, które mog� zabi� z wielkiej miło�ci. 11° 
Ryb przynosi wielki rozwój sytuacji �yciowej, ale silne zagro�enie w �rodku 
ycia. Przez 
trygon z AKRUKS stopie� ten staje si� typowy dla wygnanych czarownic czy czarowników 
działaj�cych z ukrycia. 

PÓŁNOCNA SZALA WAGI to gwiazda drugiej wielko�ci w 18° Skorpiona. W 
staro�ytno�ci nazywano ten stopie� "przekl�tym stopniem przekl�tego znaku". W astrologii 
rzymskiej u�ywano okre�lenia "via conbusta" czyli droga spalenia - od 6° do 18° Skorpiona 
wł�cznie. I do dzisiaj jest to jedna z destrykcji przeciwko s�dzeniu horoskopu. Jakakolwiek 
planeta znajduj�ca si� w tym punkcie uniemo�liwia stawianie horoskopu horarnego, bo 
bardzo �le sko�czy si� to dla astrologa. Przyniesie mu to pecha na długie lata. Via conbusta 
sprawdza si� w ka�dym wypadku, kiedy przychodzi do astrologa kto� z MSW czy temu 
podobnych instytucji. 18° Skorpiona uznawano za szczególnie zły nie z powodu 
PÓŁNOCNEJ SZALI WAGI, gdy� w staro�ytno�ci znajdowała si� ona zupełnie gdzie indziej 
(w zwi�zku ze zjawiskiem precesji). Gwiazda jest fortunna, daj�ca wybitn� inteligencj�, a 
przez to tym bardziej gro�na w tym stopniu. Człowiek z charakterem 18° Skorpiona, 
obdarzony inteligencj� przez t� gwiazd� mo�e sta� si� niesłychanie niebezpieczny. Obecno�� 
w 18° Skorpiona malefików takich jak Mars, Saturn, Uran zapowiada tragedi�. Robert 
Kennedy miał tu Saturna. Benefik przynosi powodzenie w takich poczynaniach. 18° 
Skorpiona jest symbolizowany przez sztylet. Oczywi�cie mo�e on by� u�yty w defensywie, 
ale najcz��ciej u�ywany jest do ataku i zadawania ciosów. 18° Raka daje du�� inteligencj� 
muzyczn�, a je�eli znajduje si� tam Mars, to jest typowy dla wojskowych czy le�ników. 18° 
Ryb daje waleczno��, ale bardziej jest to charakterystyczne dla agitatorów czy polemistów. 
18° Byka przynosi indolencj�, brak zdecydowania. Kobiecie grozi gwałt i zasztyletowanie. 

BUNGALA , mała gwiazdka w 28° Skorpiona ma charakter Wenus i Jowisza. Jest 
gwiazd� słab�, ale dobroczynn�, przynosz�c� zaszczyty i nawet niezasłu�on� protekcj�. 28° 
Skorpiona daje to zwłaszcza literatom i naukowcom. 28° Raka daje charakter nieostro�ny, 



utrat� wolno�ci, ale gwiazda wyzwala z tego nagle przez nieoczekiwan� pomoc �yczliwych 
osób. 28° Ryb to charakter bez inicjatywy i niepewny siebie, a protekcja i zaszczyty 
przychodz� same. 

ANTARES to czerwony gigant w 8° Strzelca w opozycji ALDEBARANA. Ma charakter 
Marsa i Jowisza, oznacza wojn�, jest charakterystyczny dla dowódców wojskowych. W 
natywniku, w dobrej konfiguracji z sygnifikatorami zatrudnienia lub kariery oznacza 
prominencj� przez wojn�. W złej konfiguracji z malefikami przynosi straty, �mier� i niesław�. 
Atak na t� gwiazd� mo�e oznacza� �lepot�. Winston Churchill miał Sło�ce w koniunkcji 
ANTARESA i w jego wypadku oznaczało to �lepot� polityczn�. Zagra�a te� wypadkami w 
podró�y, a w 8° Strzelca - po�arem. W 8° Bli�ni�t grozi raczej za�lepienie polityczne czy 
strategiczne oraz pewien fanatyzm. W 8° Panny grozi wypadkiem osób bliskich w podró�y. 
W 8° Ryb grozi �lepot� i wypadkiem własnym w podró�y. W 8° Lwa daje wysokie zaszczyty 
wojskowe, nieoczekiwane szlachectwo itp. W 8° Barana daje zaszczyty wojskowe, ale te� 
zarozumiało�� i zbyt wielk� dum�.  

AKULEUS w 25° Strzelca to mała gwiazdka o charakterze Ksi��yca i Marsa. Te� grozi 
�lepot�. W 25° Strzelca nast�puje utrata obu oczu, ale stopie� ten daje wierno�� i 
przyjacielsko��. W 25° Bli�ni�t charakter jest uparty i kłótliwy - konieczno�� przebywania w 
zakładzie na skutek �lepoty. 25° Panny, natura przyjacielska, szcz��cie rodzinne, �lepiec 
znajduje opiek�, pomoc, pracuje - s� to ludzie bardzo aktywni. 25° Ryb - duch waleczny i 
pracowity, lojalno��. Ci ludzie daj� sobie najlepiej rad� z kalectwem. 

AKUMEN w 28° Strzelca ma charakter Marsa i Ksi��yca. Równie� oznacza �lepot�. To 
bardzo mała gwiazdka, cz�sto opuszczana w astrologii, a tymczasem jest ona diabelnie 
niebezpieczna i zło�liwa. W 28° Strzelca daje mentalno�� niespokojn� i wahaj�c� si�, �lepota 
jest tu rozumiana tylko figuratywnie. Natomiast 28° Bli�ni�t i 28° Strzelca cz�sto daj� tylko 
zeza. Przy okazji watro wspomnie�, �e �lepota jest cz�sto widoczna w horoskopie w ten 
sposób, �e oba ciała �wiec�ce s� w koniunkcji lub opozycji malefików, nie maj� ze sob� 
�adnego aspektu i jedno z nich włada Asc. Je�eli teraz która� z gwiazd oznaczaj�cych �lepot� 
jest w kwadraturze, opozycji czy koniunkcji z tymi sygnifikatorami - wniosek jest pewny. Ale 
musi by� najpierw konfiguracja planetarna, gdy� w przeciwnym wypadku nie mo�e to 
zadziała�. Natomiast zeza rozró�niamy dwa rodzaje: Ksi��yc w rogu horoskopu w opozycji, 
kwadraturze, koniunkcji Saturna i Marsa jednocze�nie oznacza zeza ju� sam z siebie. Drugi 
wypadek to spalona Wenus, kadentna w horoskopie, b�d�ca władc� Asc. lub maj�ca silny 
aspekt z władc� Asc. 28° Bli�ni�t w opozycji AKUMENA to charakter pełen w�tpliwo�ci, 
zmienny, pesymistyczny, liczne plany ale niekonsekwencja, brak przekona�, wiary w siebie i 
na skutek tego jakie� wypadki. 28° Panny grozi za�lepieniem, fanatyzmem i typowe jest to dla 
ko�cioła. 28° Ryb - brak inicjatywy, niepewno�� i przez to jakie� kalectwa. 

FACIES w 7° Kozioro�ca te� grozi �lepot�. 7° Kozioro�ca jest stopniem dumy, 
wizjonerstwa politycznego lub naukowego, zwłaszcza w naukach humanistycznych. Duch jest 
mocny. 7° Raka to stopie� zapomnienia o sobie, silnych przywi�za� i fascynacji. 7° Barana - 
po�piech i impet, tendencja do konfliktów i wypadków. 7° Wagi najbardziej zagra�a 
wypadkami, charakter jest bardzo wra�liwy. Charakterystyczny jest dla sierot, osób 
samotnych, pozbawionych rodziny, porzuconych. 

VEGA to gwiazda pierwszej wielko�ci w 14° Kozioro�ca. Dobry jej wpływ zauwa�alny 
jest zwłaszcza w polityce. Pomaga otrzyma� bogactwo rz�dowi i osobom pracuj�cym dla 
rz�du. W horoskopie mundalnym oznacza zwyci�stwo w wojnie. Ma charakter Wenus i 
Merkurego, a zatem sprzyja osi�gni�ciom intelektualnym i daje protekcje. 14° Kozioro�ca 
daje przyja�nie, tolerancj� i miło�� oraz wysokie awanse społeczne. 14° Byka daje intuicj� i 
domy�lno��. Sprzyja badaczom praw natury, a tak�e i wywiadowi. 14° Panny daje du�� 
czuło��, dwie wielkie miło�ci w �yciu. VEGA sprzyja tu awansom rz�dowym przez poparcie 
osób, które nas bardzo lubi�. 



FOMALHOO to gwiazda pierwszej wielko�ci w trzecim stopniu Ryb. Wg tradycji ma 
charakter Wenus i Merkurego, ale jej wpływ jest inny. Zazwyczaj oznacza ona defekty 
cielesne wrodzone i dziedziczone choroby. Saturn był w 3° Ryb atakowany przez Plutona i 
Urana gdy rodziły si� dzieci zatrute talidomidem. (Obecne tranzyty przez gwiazdy te� 
informuj� o wydarzeniach �wiatowych). FOMALHOO jest gwiazd� o wielkim znaczeniu 
okultystycznym, alchemicznym i magicznym. W koniunkcji Sło�ca, Ksi��yca lub Jowisza i 
dobrych aspektach Plutona, Neptuna lub Urana oznacza, �e osoba ma karmiczne 
przeznaczenie stania si� mistrzem. Przynosi sław� okultystom, ale je�li ta sława 
wykorzystywana jest dla dóbr materialnych, rezultaty s� straszne. Daje te� sukcesy religijne i 
polityczne. 3° Ryb daje ducha zamkni�tego w sobie, do�� egotycznego, martwi�cego si� o 
siebie. 3° Raka daje zmysłowo��, tendencj� do uciech i ekscesów. 3° Skorpiona daje 
wra�liwo�� na d�wi�k, inspiracj� i emocje, umo�liwia karier� artystyczn�. FOMALHOO 
naprawd� sprzyja 3° Skorpiona, gdy� ten stopie� nie daje si� podpu�ci� tym mo�liwo�ciom. 
Natomiast 3° Raka i Ryb maj� skłonno�� do dokonywania ekscesów i mo�e by� surowo 
ukarany przez t� gwiazd�. Gwiazda ta ma zdecydowanie plutoniczny charakter, a Ptolomeusz 
okre�liłby j� jako charakter Saturna i Jowisza. 

MARKAB to gwiazda drugiej wielko�ci w 23° Ryb. Jest to gwiazda wielkiego smutku i 
tragedii, która przychodzi, bez winy człowieka. W koniunkcji Saturna w 4, 8, 12 domu daje 
rodziców b�d�cych osobisto�ciami wr�cz tragicznymi. Osoby kochane cierpi� przez tragiczne 
wypadki losowe. Jest to równie� gwiazda romansów i literatury i cz�sto jest podkre�lona u 
osób, których powie�ci, artykuły i inne prace pisane (tak�e okultystyczne) pozostawiaj� 
trwały efekt u czytelnika i jest widoczny ich wpływ społeczny. 23° Ryb jest równie� stopniem 
szukania uciech zmysłowych. U kobiet zaznaczona jest tu perwersja, a u m��czyzn wpływ 
magnetyczny na innych. 23° Bli�ni�t daje przyjacielsko��, inteligencj� i dar przekonywania, 
ale MARKAB wpływa tu silnie i tragicznie na los. Jest to charakterystyczne dla dzieci 
adoptowanych, porzuconych przez pierwszych rodziców, dla tragedii miłosnych w 
dzieci�stwie (młodo�ci). 23° Raka daje silny, dominuj�cy charakter, typowy dla samotnych 
my�licieli, pisarzy i gwiazda bardzo tu pomaga. 23° Panny daje sieroctwo, mizantropi�, 
opuszczenie, a cz�sty jest tak�e dla osób wygnanych z kraju. 23° Skorpiona dzi�ki 
pracowito�ci prowadzi do sukcesu. 23° Strzelca - fatalne wypadki zbiorowe. 

Pozostaje nam jeszcze SZED, gwiazda drugiej wielko�ci w 28° Ryb. Jest maleficzna, 
przynosi człowiekowi skupienie uwagi odpowiednich czynników w celu zastosowania kary. 
Cz�sta w MC lub prominentna w horoskopach ludzi skazanych na �mier�, do�ywotnie 
wi�zienie, galery, obóz itp. 28° Ryb grozi uwi�zieniem za włócz�gostwo, paso�ytnictwo itd. 
28° Bli�ni�t grozi uwi�zieniem za kradzie� i oszustwa, a 28° Panny to m�czennicy ko�cioła, 
misjonarze zjedzeni przez swoich wyznawców. 28° Strzelca jest to ofiara na ogół niewinna, 
nieporozumienie, spisek przeciwko danej osobie. 

Gwiazdy pokazuj� wyra�ny wpływ karmiczny, obci��enie id�ce z Galaktyki, a nie z 
Ziemi. 

Przy analizie horoskopu urodzeniowego wpływ gwiazd ma drugorz�dne znaczenie. 
Natomiast przy analizie horoskopu politycznego wpływ gwiazd jest niezmiernie wa�ny. W 
solariuszach i horoskopach horarnych ma równie� du�e znaczenie, gdy� informuje nas o 
czynnikach społecznych, zewn�trznych, nie zwi�zanych z indywidualn� jednostk� a jednak 
maj�cych na ni� gigantyczny wpływ. Dlatego te� poło�enie gwiazd stałych musi by� 
rozpatrywane. 

Omówimy teraz horoskop osoby maj�cej Saturna w koniunkcji ANTARESA w Asc. i 
kwadraturze Sło�ca i Plutona w domu 9. Saturn ten ma silny wpływ na dom 3, bo tu jest 
Wodnik, a wi�c bardzo silnie wi��e si� z mentalno�ci� i tym bardziej nabiera znaczenia. 
Sło�ce w Pannie, wi�c i jaki� czynnik chorobowy jest tu tak�e, ale głównie wpływa na rozwój 



wy�szych koncepcji. Pozornie horoskop wcale nie wygl�da tragicznie, bo Jowisz w Zenicie 
stanowi siln� protekcj� i opiek�, ale wysnute z tego wnioski nie mog� wygl�da� pozytywnie. 

To co teraz b�dzie napisane stanowi podsumowanie tych wszystkich reguł, które zostały 
do tej pory podane. B�dzie to przykład ich praktycznego zastosowania. 

PRZYKŁAD I 

 
Wschodzi Saturn w znaku Strzelca. Wschodz�cy Strzelec daje szczero�� lojalno�� i 

�yczliwo��, a Saturn dodaje tu powagi, talentów organizacyjnych i prawnych, zainteresowa� 
filozoficznych, pogł�biaj�cych si� z wiekiem. Gro�� kłopoty zwi�zane z zagranic�, bo Saturn 
jest w 9 znaku Strzelca. Niewielkie szanse w grze i spekulacjach, które bardzo lubi znak 
Strzelca. Natura powa�na, my�l�ca, uparta i wytrzymała. Pó�ne osi�gni�cia �yciowe, trudne 
dzieci�stwo i młodo��. Jowisz dysponuje Saturnem i włada Asc., a przebywa w Zenicie 
horoskopu. Najwi�ksze osi�gni�cia �yciowe przychodz� po 40-tce, kiedy wła�nie najbardziej 
działa Jowisz. Wpływ na �rodowisko w tym okresie du�y, szacunek i autorytet, zaszczyty 
publiczne. Jowisz w Wadze daje du�e poczucie honoru, dobro� i praworz�dno��. Działanie 
umiarkowane, uzale�nione od �rodowiska socjalnego. Działanie tak, aby nikogo nie zrani�, co 
jest typowe dla Wagi, grzeczno��, typowe cechy dobrego arbitra. Dyspozytor Jowisza, Wenus 
te� jest w Zenicie. Najwi�ksza popularno�� artystyczna jest ok.35-45 roku �ycia (licz�c 6 lat 
na jeden dom). Jowisz w Zenicie - jednostka d��y do samorozwoju, ale karier� osi�ga przez 
protekcj� cudz�, łatwo, w wieku dojrzałym. Znak Wagi w Zenicie horoskopu - przez całe 
�ycie kariera zale�y od protekcji, ale korzystnej i �yczliwej. Jowisz jest w sekstylu Saturna w 
Asc. oraz Urana w domu 8. Oznacza to, �e jednostka jest obdarzona zmysłem koncepcji, umie 
silnie koncentrowa� si� na temacie, umie wyznacza� sobie ambitny cel i osi�ga� go. 
Pracowito�� i perseweracja s� bardzo pomocne w osi�gni�ciu sukcesu �yciowego. Pomocny 
te� jest nagły spadek zwi�zany z Uranem. Je�eli chodzi o cechy charakteru, to dodajmy 
jeszcze wiar� w siebie, która ro�nie z wiekiem, dodaj�c działaniu dynamizmu zwi�zanego z 
Uranem. Ksi��yc znajduje si� w znaku Wodnika. Daje to bardzo du�� wyobra�ni�, 
towarzysko��, ale te� i skłonno�� do manifestowania niezale�no�ci, nie zawsze w 
odpowiednim momencie. Recepcja mutualna Ksi��yca z Uranem podkre�la ow� ch�� 
manifestowania niezale�no�ci, czyni�c j� bardzo siln� i wybuchow�. Gro�� przez to 
komplikacje w miło�ci, ale uczuciowo�� jest spora, umiej�tno�� zabawy tak�e, co przysparza 



popularno�ci. Prawidłowa wyobra�nia odtwórcza - Ksi��yc ma dobry aspekt z Wenus, ale 
nale�ałoby zadba� o rozwój imaginacji twórczej gdy� Sło�ce nie ma takiego aspektu. 
Imaginacja ta jest w konflikcie z instynktem seksualnym (Ksi��yc w opozycji Plutona), co 
przyczynia si� do rozwoju nerwicy. Jeszcze silniej to podkre�la wschodz�cy Saturn w 
kwadraturze Sło�ca w Pannie. Uczucia poddawane s� zbytniej krytyce racjonalnej (Sło�ce w 
Pannie), co utrudnia spontaniczno�� i manifestowanie uczu�. Spowodowane jest to głównie 
trudno�ciami w realizacji �ycze� ju� w dzieci�stwie, kłopotami zdrowotnymi, kłopotami z 
ojcem. Grozi choroba kr��enia zwi�zana z Saturnem w Strzelcu, a zwłaszcza kr��enia krwi w 
nogach. Znak Wodnika wschodzi na szczycie domu 3 - inteligencja poj�tna i szybka, 
zainteresowana nowoczesnymi �rodkami przekazu, pras�, telewizj�, automobilizmem itp. 
Uran okadrowany Plutonem i Ksi��ycem daje to du�� wyobra�ni�, zainteresowanie fantastyk� 
naukow�, okultyzmem itp. Uran w znaku Lwa - najlepsza jest praca koncepcyjna i daje wolny 
zawód. Merkury w znaku Panny w koniunkcji Marsa - rozumowanie prawidłowe, bardzo 
rozwini�ty zmysł krytyczny. Poczucie humoru, zmysł satyryczny i zło�liwo��, typowy dla 
Marsa ostry j�zyk. 

Teraz przeprowadzimy analiz� pod wzgl�dem karmicznym: 
Władca Asc. Jowisz przebywa w 6° Wagi - pod wzgl�dem karmicznym natura jednostki 

ma jedn� słabo�� - musi si� wystrzega� uwiedzenia. Ma łatwo�� wytwarzania złudze�. 
Władca domu 3 - Uran przebywa w 9° Lwa - umysłowo�� nie umie walczy� z tym 
zagro�eniem, wi�c grozi uwiedzenie i opuszczenie. Na szcz��cie wschodzi Saturn w 8° 
Strzelca - umysł jest wybitny, intuicja silna, pozwala to zwalczy� kłopoty wewn�trzne, bodaj 
�wiatopogl�dowe. Jowisz dominuje w horoskopie, wi�c w charakterze dominuje szczero��, 
obowi�zkowo�� i lojalno��. Teren głównych zainteresowa� okre�laj� Jowisz i Wenus w 
Zenicie w znaku Wagi. Z jednej strony s� to zainteresowania organizacyjno - prawne, z 
drugiej za� artystyczne. Jowisz w Zenicie, wi�c kariera zale�y od tzw. szcz��cia, które 
przychodzi dopiero po 40. Inteligencja w tym okresie rozwija si� w wielkim stopniu i 
dominuje. Upór, pracowito�� i inteligencja bardzo sprzyjaj� osi�gni�ciom �yciowym. Dobre 
mał�e�stwo - Jowisz w Wadze, sukcesy publiczne s� pewne, zwłaszcza w drugiej połowie 
�ycia. Odporno�� na choroby spora. Dominuj�cy Jowisz bardzo przedłu�a �ycie. 
Najgro�niejszymi sygnifikatorami chorób s� Pluto i Mars w znaku Panny. Pluto atakuje złym 
aspektem Ksi��yc, władc� domu 8 oraz wschodz�cego Saturna. Za� Mars atakuje Merkurego. 
Grozi to chorobami kobiecymi oraz bezpłodno�ci� - Pluto w Pannie powoduje 
najpowa�niejsze zagro�enia dla tych spraw. Mars nara�a na operacj� przewodu pokarmowego 
- nerwica kumuluje si� w przewodzie pokarmowym, powoduj�c zapalenia, owrzodzenia, ale 
wyst�pi to dopiero na staro�� . Mo�liwe s� dwa mał�e�stwa, lub jakie� powa�niejsze zwi�zki 
w �yciu. W pierwszym rozwód. 
ycie społeczne rozkwita naprawd� po obudzeniu si� 
odpowiedzialno�ci społecznej po 40-tce. (Merkury mówi o �yciu społecznym a jest prawie w 
Zenicie). 	mier� mo�e przyj�� nagle w 30 roku �ycia w o wypadku drogowym. Uran w domu 
8 jest 30° od szczytu domu. 

Znak Lwa jest na szczycie domu 9 - koncepcje wy�sze s� z natury idealistyczne, ale z 
wiekiem przybieraj� coraz bardziej charakter tzw. naukowy, bo Panna z Merkurym. Talenty 
dyplomatyczne maj� z tym silny zwi�zek, grozi pewna rezygnacja z pierwotnych ideałów na 
rzecz pozytywizmu, z powodu własnego zmysłu krytycznego oraz niewła�ciwego otoczenia, 
fałszywych proroków, uwa�anych pocz�tkowo za przyjaciół. 

Obecny okres jest do�� dobry, wa�niejsz� zmian� przynosi stycze� 84r. b�dzie to podró� 
zagraniczna. Wcze�niej ok. 19 listopada 83 jest konflikt sentymentalny, maj�cy do�� 
gwałtowny charakter. Jest w tym czasie równie� wypadek przyjaznej osoby. Na pocz�tku 
pa�dziernika 84 jest znowu� jakie� wa�niejsze wydarzenie, s� trudno�ci zwi�zane z zagranic� 
i kłopoty administracyjno-prawne. Dopiero w połowie listopada 84 mo�na pozytywnie 
załatwi� te sprawy. Lato 85 przynosi kłopoty rodzinne, rzutuj�ce na własne plany, chorob� i 



�mier� ojca. Jaka� własna znajomo�� z m��czyzn� na przełomie kwietnia i maja 86. 
Natomiast w pierwszej połowie marca 87 jest �lub. W tym samym czasie nast�pi wypadek 
drogowy (8-9 marca) ko�cz�cy �ycie. Antares dochodzi dokładnie do Saturna, szczyt domu 8 
do Urana i id� bardzo ostre tranzyty. 

PRZYKŁAD II 
Ascendent w Pannie, Uran i Pluto w koniunkcji Ascendentu i jeszcze Mars w Pannie. Tutaj 

Uran, Pluto i Mars wschodz� w znaku Panny. Uran dodaje pomysłowo�ci, inwentywnosci i 
ekscentryzmu. Pluto dodaje tajemniczo�ci a Mars odwagi, przedsi�biorczo�ci, ale i 
konfliktowo�ci. Władca Asc. Merkury przebywa w znaku Strzelca. Silny racjonalizm i 
krytycyzm zwi�zany ze znakiem Panny, nastawienie intelektualne i analityczne. Wyra�na jest 
tendencja do stałego opuszczenia kraju urodzenia i zamieszkania zagranic�, bo Merkury w 
Strzelcu. Charakter rozwija si� w pełni ok. 40-ki. Jednostka d��y głównie do podró�owania i 
zajmuje si� przede wszystkim własnym domem i prac� w domu. Strzelec na szczycie 4 domu 
daje pó�ne osi�gni�cia �yciowe. Problemy ojczyzny i emigracji absorbuj� silnie przez całe 
�ycie. Merkury jest w złych aspektach Marsa, Urana i Plutona. Jednostka jest sama sobie 
wrogiem i sama sobie przede wszystkim szkodzi. Nadmierna nerwowo�� do choroby 
nerwowej wł�cznie, ukrywanie wielu spraw przez Plutona i konfliktowo�� przez Marsa. 
Działanie bez zastanowienia, sarkazm, post�powanie wbrew opinii rodziny. Nara�a to na 
wypadek i parali� na skutek tego wypadku. Inteligencja dociekliwa, czynna i pomysłowa, ale 
bardzo nerwowa i destrukcyjna. Konflikt mi�dzy silnym instynktem Plutona i Urana, a 
post�powaniem logicznym i racjonalnym - Merkurego. Ksi��yc i Pluto przewa�aj� w domu 3 
dodaj�c tu wyobra�ni, ale wprowadzaj�c chaos do inteligencji i fałszywe inspiracje. 

Władca Asc. Merkury przebywa w 18° Strzelca - oznacza to ogromn� nerwowo��, a 
władca domu 3 Pluto jest w 16° Panny - dopiero na staro�� rozwinie si� pracowito�� i 
zdolno�� przewidywania, na skutek kumulowania si� do�wiadczenia. W horoskopie dominuje 
Jowisz, a Uran i Pluto s� w Ascendencie - istniej� szanse socjalne, opieka i powodzenia, ale 
własna ekscentryczno�� i nerwowe post�powanie je psuj�. Merkury włada Zenitem, wi�c 
główne zainteresowania s� natury intelektualnej, ale realizacja zamiarów i planów �yciowych 
oraz wi�ksza stabilizacja nast�puj� po 40. Mał�e�stwo i dom za granic�, ale sprawy nie od 
razu układaj� si� dobrze. Choroby układu trawiennego, choroba nerwowa. parali� nóg. 
Nerwica tak silna, �e mo�e by� nawet próba samobójstwa. Długo�� �ycia naturalnego 77 lat. 
Andrzej Wesołowski - Astrologia - wykład 16  

Wykład ten odbył si�, kiedy indziej i nie jest numerem 16 w znaczeniu kolejno�ci 
wygłaszania, ale zdecydowałam si� doł�czy� go w tym miejscu z uwagi na �cisły zwi�zek z 
pozostałymi wykładami tego cyklu. 
(M. Milerska) 

Ksi��yc 
Temat "Ksi��yc" musimy podzieli� na kilka cz��ci. Osobno omówimy warstw� 

psychiczn� w interpretacji horoskopu. Inne przecie� funkcje pełni Ksi��yc, gdy 
interpretujemy warstw� charakterologiczn�, inne, gdy włada jakim� domem, a jeszcze inne, 
gdy sygnifikuje ogólnie pewne rzeczy. 

Cz�sto spotykamy si� ze stwierdzeniem, �e Ksi��yc odgrywa wi�ksz� rol� w horoskopie 
�e�skim ni� m�skim. Z obserwacji wynika, �e nie jest to prawdziwe. W zasadzie jednakowo 
wielk� rol� odgrywaj� i Sło�ce, i Ksi��yc, przy kształtowaniu charakteru, z tym, �e 
nale�ałoby to uj�� jako dwa aspekty tej samej psychiki, z dwóch stron widzianej. Charakter 
kształtowany jest przez genotyp - s� pewne cechy wrodzone i z tego powstaje pó�niej co�, co 
nazywamy wol� człowieka - to jest Sło�ce. A Ksi��yc to s� cechy nabywane przy zetkni�ciu 
człowieka z innymi lud�mi, czyli kształtuj�ce jego wyobra�ni�, jego własn� impresywno��, 



wra�liwo�� na pewne bod�ce. Wszystko to razem symbolizowane jest we wszech�wiecie 
przez Ksi��yc. To samo prawo, które stworzyło we Wszech�wiecie Ksi��yc, działa na pi�trze 
naszej psychiki, jako nasza własna wra�liwo��. W przybli�eniu odpowiada to pewnym, 
bardziej ju� indywidualnym, cechom jakiej� osobowo�ci. Poło�enie Ksi��yca w znaku 
Zodiaku, przez aspekty z innymi planetami, mo�e bardzo zmienia� cał� posta� rzeczy. Ale 
najwa�niejszy jest aspekt ze Sło�cem. I s� tutaj trzy wypadki: 

• pierwszy, gdy nie ma w ogóle aspektu wi���cego Ksi��yc ze Sło�cem; 
• drugi, kiedy istnieje dobry aspekt 60° lub 120°; 
• trzeci, kiedy jest koniunkcja, kwadratura, lub opozycja, czyli kiedy Ksi��yc jest 

dokładnie w kwadrze. 
I te trzy wypadki trzeba bardzo dokładnie rozró�ni�. Ludzie maj�cy brak aspektu 

Ksi��yca ze Sło�cem maj� pewn� niezgodno�� pomi�dzy genotypem, a sposobem 
kształtowania charakteru przez �rodowisko. To jeszcze mo�e nie powodowa� wielkiej 
nerwicy, ale jest du�e zagro�enie, poniewa� teraz najmniejszy zły aspekt �le działaj�cych 
planet władaj�cych domem 12 i 6 lub Marsa czy Saturna do Ksi��yca lub Sło�ca, mo�e 
powodowa� silne zaburzenia psychiczne w danym okresie �ycia, kiedy dojd� tam okre�lone 
dyrekcje do działania. Natomiast ludzie maj�cy kwadratur� lub opozycj� nie maj� ju� takiego 
powa�nego zagro�enia chorob� psychiczn�. Maj� tylko zaburzenia neurotyczne, albo 
najwy�ej psychopatologiczne. Kwadratura, koniunkcja lub opozycja powoduj� z reguły 
nadwra�liwo�� psychiczn�, bo tutaj wola dziecka natrafiała ustawicznie na pewne kłopoty z 
otoczeniem, na pewien sprzeciw otoczenia, na jakie� niewła�ciwe �rodowisko i nie chodzi tu 
o "złych rodziców". To tylko ich własne kłopoty mogły rzutowa� na dziecko w sposób 
niezamierzony. I wtedy powstaje taka sytuacja, �e człowiek jest niepewny siebie, waha si� 
przy podejmowaniu decyzji, opó�nia pewne decyzje itd. 

Wszelkie złe aspekty Ksi��yca ze Sło�cem rzucaj� si� w oczy, ale to jest znacznie 
lepsze, ni� nie mie� �adnego. Najlepiej byłoby mie� tu trygon lub sekstyl. Wtedy wyobra�nia 
jest bardzo zgodna z wol�, kształtuje charakter silny i człowiek jest pewny swojego działania. 
Nie zakłada a priori, �e teraz nic mu si� nie uda. Po prostu nie jest taki neurotyczny. 

Omawiaj�c to sobie z punktu widzenia poło�enia Ksi��yca w znakach Zodiaku, 
zobaczymy pewne cechy społeczne, bo Ksi��yc w danym znaku Zodiaku mo�e by� u 1/12 
wszystkich horoskopów ludzi na Ziemi. W zwi�zku z tym, jest to pewna cecha społeczna, 
która przez aspekty mo�e by� bardziej indywidualizowana, przez kolejne poło�enia Sło�ca. 
Na przykład Ksi��yc w Skorpionie, a Sło�ce dajmy na to w Baranie. Sło�ce w Baranie jest u 
1/12 ludzko�ci, Ksi��yc w Skorpionie te�, ale razem daje to 1/144. Przez aspekty zaczyna si� 
to coraz bardziej indywidualizowa�, a przez domy jeszcze bardziej i w ko�cu dochodzimy do 
pewnej indywidualno�ci. T�dy musi przebiega� rozumowanie. Robi si� to praktycznie w 
nast�puj�cy sposób: Ksi��yc jest strasznie adaptywny, jest zwierciadłem �wiatła Sło�ca i 
znalazłszy si� w danym znaku silnie podlega władaniu tej planety, która rz�dzi danym 
znakiem. Ogl�damy sobie Ksi��yc w danym znaku i wyobra�my sobie po prostu jego 
działanie, jako działanie danej planety. Znalazłszy si� w Baranie nabiera cech Marsa, w Byku 
- Wenus itd. Je�li dobrze rozumiemy, co znaczy dana planeta, wystarczy popatrze� na 
Ksi��yc w danym znaku i pomy�le�, �e on nabrał tych cech. To nie znaczy, �e człowiek je 
ma, nie, on je nabywa w procesie dojrzewania. Przysuwa mu to �rodowisko tak, �e mu akurat 
to wyrabia. 

Ksi��yc w Baranie b�dzie powodował impet, zapalczywo��, niecierpliwo��. Typowe 
cechy Marsa. Mo�e te� czasami by� energiczno��, talent organizacyjny itd. A w ogóle, 
planeta, która znajduje si� w nie swoim znaku (ogólna reguła astrologii) silnie podlega rz�dcy 
tego znaku i w zwi�zku z tym np. Ksi��yc w Baranie zale�y od aspektów Marsa: złe aspekty - 
zły Ksi��yc, dobre aspekty - dobry Ksi��yc. Cechy dobre, organizacyjne, bojowe. Zły Mars - 



znaczy to jest nerwus, wariat, wyskoczy zaraz z awantur�. Na ka�dy bodziec z zewn�trz 
zareaguje agresj�. 

W Byku to cechy Byka: łagodna cierpliwo��, perseweracja, talent krytyczny, realizm 
krytyczny itd., czasami talenty do sztuki. Taki słynny Byk jak Balzak. W złym sensie mo�e to 
dawa� posesywno��, zazdro��, zawi��. �le poło�ona Wenus b�dzie dawała chciwo��, ch�� 
posiadania. Ale ogólnie rzecz bior�c, Ksi��yc w Byku da mentalno�� stabiln�, bo to stały 
znak i krytyczn� realnie, bo to znak Ziemi. W sensie negatywnym da marud�, jako �e jest to 
znak stały i człowiek mo�e by� zanadto "stały" i konserwatywny tym samym, a przez to, �e to 
znak Ziemi da chciwo��, posesywno��, zazdro��. W Bli�ni�tach podlega Merkuremu i 
nabiera Ksi��yc cech intelektualizmu. W pozytywnym sensie du�� logik� my�lenia, erudycj�, 
w negatywnym powierzchowno��, nadmiern� gadatliwo��, czytanie du�o ksi��ek, ale nie 
pami�tanie, o czym si� czytało itd. Widuje si� to bardzo cz�sto u dziennikarzy. Ksi��yc w 
Bli�ni�tach, jest to takie ogólne zainteresowanie, ale nie gł�bokie. Rozum to pojmie - nie o to 
chodzi, �eby nie był to człowiek poj�tny, tylko, �e nie bardzo zapami�ta, on si� tym nie 
przejmuje. Raczej ruchliwo�� - zmiana tematu jest bardziej interesuj�ca ni� sama tre��. Przez 
sam Ksi��yc oczywi�cie, bo teraz inaczej mo�e by� poło�ony Merkury. Na przykład Merkury 
w Byku, a Ksi��yc w Bli�ni�tach. Ksi��yc b�dzie tu ruchliwy, a Merkury bardzo stabilny i 
mo�e cał� t� sytuacj� bardzo ustabilizowa�, a gdyby np. Ksi��yc w Bli�ni�tach, a Merkury 
np. w Strzelcu w opozycji to b�dzie jeszcze bardziej roztrajdany i nerwus, i powierzchowny 
itd. Trzeba sobie zawsze i na to popatrze�. 

Ka�da planeta znajduj�ca si� w nie swoim znaku silnie zale�y od aspektu do swojego 
dyspozytora. Je�eli Ksi��yc b�dzie na przykład w trygonie Wenus w Byku to b�dzie to 
wybitny artysta �piewak, bo Byk to gardło. To teraz zale�y jeszcze od innych aspektów, bo 
zawodu nie poznaje si� tylko przez aspekt, ale przez poło�enie MC, sygnifikatorów zawodu, 
domu 6 itd., ale ju� daje pewien talent. Mo�e to by� dyrektor zjednoczenia przemysłu 
ci��kiego, ale te� �piewa, kiedy si� upije i to nawet ładnie. Natomiast Ksi��yc w Raku jest w 
swoim domu i tu ju� nie potrzebuje mie� dobrych aspektów. To prosz� zapami�ta�, bo to jest 
bardzo wa�na reguła: planeta w swoim znaku mo�e by� atakowana nawet przez wszystkie 
opozycje i wytrzyma. Na tym polega jej siła, �e nabiera prawidłowych cech. No oczywi�cie w 
swoim znaku przez dom lub egzaltacj�. Jest tak silna, �e wytrzyma nawet opozycj�. Z 
wyj�tkiem Marsa. Je�eli planeta w egzaltacji ma aspekt Marsa zły to jest przedobrzenie. W 
tym sensie negatywna, �e ma nadmiar cechy. To tak jak na przykład ideałem byłoby 
bohaterstwo, a negacj� jest z jednej strony tchórzostwo, a z drugiej nadmierna brawura, która 
doprowadzi do �mierci zarówno jego jak i całego oddziału tego bohatera. Mars daje wła�nie t� 
brawur�, ten nadmiar cechy, który jest wad�. To jest ten jedyny wyj�tek, a tak to wszystko 
wytrzyma. Ksi��yc w Raku daje gospodarno��, silne przywi�zanie, patriotyzm, bardzo 
prawidłowo rozwini�t� wyobra�ni�, charakterystyczn� dla niektórych filmowców, 
fotografów, okultystów. Tam gdzie trzeba medytowa�, tam si� Ksi��yc w Raku przyda. To 
zreszt� osobny temat w astrologii - sprawa rozwoju duchowego - bo zale�y on nie tylko od 
�ycia psychicznego, ale od jeszcze innych predyspozycji. Teraz mówimy o predyspozycjach 
psychicznych na poziomie przeci�tnie rozwini�tego człowieka i to w dodatku w kulturze 
europejskiej. Na przykład u Japo�czyków: Mars działa u wszystkich silnie i nie potrzeba 
silnego Marsa �eby zabi� człowieka, jak go potrzebuje Polak. A Włoch, z kolei, mo�e mie� 
bardzo silnego Marsa i wtedy si� okazuje, �e jest porucznikiem artylerii. Jest to kwestia rasy, 
narodu, wychowania itd. Ksi��yc w Raku daje silne przywi�zanie do dzieci, w ogóle do 
tematu posiadania dzieci, bo daje płodno��. Znaki takie jak Rak, Skorpion i Ryby s� 
najbardziej płodne. Dlatego Ksi��yc znalazłszy si� w tych znakach daje spor� płodno�� 
wyobra�ni. Jest twórczy i daje twórcz� imaginacj�. W Raku powoduje dobre diagnozowanie 
intuicyjne, bioenergetyczno��, a z podstawowych cech psychicznych, to przede wszystkim 
rzuca si� w oczy kapry�no��. Kapry�na wyobra�nia, bardzo pobudliwa, dowcipna, zrozumie 



literatur�, wła�ciwie wszystko, ale na nic si� zdecydowa� nie mo�e. Najlepiej si� nadaje do 
gospodarstwa domowego. Panie �wietnie gotuj�, s� zaradne w tych sprawach. W innych to 
ju� nie bardzo. Przy złych aspektach Ksi��yca do innych planet mo�e si� wytworzy� najwy�ej 
tylko nerwowo��. W zasadzie dalej b�d� te same cechy. 

Z kolei Ksi��yc w Lwie rz�dzony jest przez Sło�ce. W dobrych aspektach daje 
szlachetne serce, poczucie godno�ci własnej, to jest jaka� rodzina - mamusia była osob� 
wa�n�, w zwi�zku z tym chwalimy si�, �e mamusia jest re�yserem filmowym. Mo�e dawa� 
wyobra�ni� aktorsk�, re�ysersk�. Szlachetno�� w post�powaniu. W sensie negatywnym daje 
chwalenie si� i zarozumiało��, charakterystyczn� dla pyszałkowatych snobów. Wytwarza si� 
pewna mentalno��. W negatywnych aspektach zwłaszcza Jowisza i Saturna. 

W Pannie Ksi��yc poło�ony jest bardzo dobrze, znowu jest jakby aspektowany przez 
Merkurego i dlatego daje silny zmysł analityczny. Intelekt jest pot��ny - na ogół. W dobrych 
aspektach charakterystyczny jest silny, pot��ny intelekt analityczny, typowy dla erudytów, 
bibliotekarzy, ludzi, którzy zbieraj� jakie� informacje, informatyków, chocia� tak�e 
spotykany jest u medyków. W negatywnym sensie mo�e dawa� to, �e si� spoza drzew nie 
widzi lasu, taki zmysł analityczny, który za nic si� nie mo�e zamieni� w syntetyczny, 
drobiazgowo��, dokładno��, rozszczepianie włosa na czworo, nadmierny krytycyzm. Panna w 
ogóle jest bardzo krytyczna. Zło�liwy krytycyzm, wnikanie w szczegóły z pomijaniem 
ogólnej warto�ci. Ksi��yc w Pannie daje praktycyzm, a w negatywnym sensie daje nadmierny 
praktycyzm, przyziemno��. Ksi��yc ma wiele wspólnego z kształtowaniem �wiatopogl�dów. 
Jest tak� ni�sz� form�, na której opiera si� pó�niej �wiatopogl�d i w Pannie mo�e 
spowodowa� silne ograniczenie mo�liwo�ci kształtowania si� �wiatopogl�du. 

W Wadze, w dobrym sensie, daje zmysł estetyczny, towarzysko��, wesoło�� optymizm. 
W negatywnym sensie nadmierna chwiejno�� przy podejmowaniu decyzji, unikanie 
odpowiedzialno�ci, lekkomy�lno��. Ksi��yc w Wadze zgodnie z Pr�glem daje wesoło��, 
sympatyczno�� i łatwo�� utraty orientacji w wirze �ycia. Kiedy si� na raz za du�o dzieje, to 
Waga zaczyna łatwo si� chwia� i ci��ko jej si� uspokoi�. Oczywi�cie zale�y to od aspektów 
Wenus i innych planet, bo je�eli tam b�d� dobre aspekty, to nie b�dzie a� tak chwiejn� osob�. 
Ale z reguły przy Ksi��ycu w Wadze widzimy du�� chwiejno�� przy podejmowaniu decyzji, 
mał�e�skich zwłaszcza, bo Waga to znak 7 i ma wiele wspólnego mał�e�stwem. 

Z kolei w Skorpionie Ksi��yc jest w upadku, jako �e w Byku jest on wywy�szony i 
silny i tam łatwo go przedobrzy�. Upadek rozumiemy w ten sposób, �e nadmiar złych 
aspektów mo�e bardzo temu Ksi��ycowi zaszkodzi�. Z reguły powoduje to pewne 
uszkodzenia mózgu. Ksi��yc w ogóle ma co� wspólnego z ukształtowaniem mózgu. W 
zasadzie daje tak samo wspaniał� wyobra�ni�, jak Ksi��yc w Raku. Człowiek jest wra�liwy 
na bod�ce płyn�ce z zewn�trz, ale Skorpionem władaj� dwie planety: Mars i Pluton. To, co 
Pluton pogł�bi, spowoduje zainteresowania okultystyczne lub medyczne, diagnostyczne, 
wnikanie w pod�wiadomo��, w gł�bi� tematu, to Mars spłyci i zamieni w agresj�. Wi�c to 
zale�y od aspektów i poło�enia Marsa i Plutona w horoskopie. Bo je�eli na przykład Pluto w 
rogu, a Mars spada, to raczej Pluto rz�dzi cał� t� histori�, a je�eli odwrotnie, to mo�e by� 
człowiek nadmiernie agresywny. Znam horoskop, gdzie Ksi��yc jest w koniunkcji Marsa na 
pocz�tku Skorpiona i pierwsz� reakcj� człowieka, je�eli kto� si� do niego zwraca jest 
agresywno��. Potem jak si� porozmawia, to wida� gł�bi� my�li, zainteresowania itd., ale jest 
tak wra�liwy, �e natychmiast reaguje najpierw tym ostrzem. A tam gdzie Ksi��yc jest w 
koniunkcji Plutona to bardzo pogł�bia intuicj� - Pluto to pod�wiadomo��, a zwłaszcza wr�cz 
nie�wiadomo��. Dobry kanał Plutona z wyobra�ni� powoduje, �e człowiek mo�e nawet 
prorokowa�. Poza tym Ksi��yc w Skorpionie mo�e by� cz�sto przyczyn� zaburze� 
umysłowych, mózgu samego, jakich� przekrwie�, niedokrwie�. Trzeba to zbada� przez inne 
planety i domy, ale zawsze stanowi pewne zagro�enie dla zdrowia psychicznego. 



W Strzelcu nabiera tych cech Jowiszowych: jowialno��, szczero��, tolerancja, nie 
znoszenie kr�tactw i matactw. Strzelec jako znak 9, powoduje silne zainteresowanie 
j�zykiem, nadbudow� społeczn�. Spotykany cz�sto u ludzi zaj�tych badaniami 
filologicznymi, semantycznymi. Daje mentalno�� szczer�, otwart�, typow� dla 
niepraktycznego naukowca, oderwanego od rzeczywisto�ci, �yj�cego swoimi sprawami, 
erudyty. Oczywi�cie nale�y pami�ta�, �e to zale�y od poło�enia Jowisza. Mo�e by� poło�enie 
Jowisza bardzo fatalne, wtedy da raczej wył�cznie zainteresowania sportowe. Przy złym 
poło�eniu Jowisza, zainteresowania s� spłycone i on ju� nie idzie na wy�sze pi�tro rozwoju 
duchowego, tylko zatrzymuje si� na ni�szym, praktycznym: gry, zabawy, wy�cigi, hodowla 
koni, �ycie na �wie�ym powietrzu, camping. Na troszk� wy�szym to b�dzie handlowiec, 
cinkciarz (znak 9, wi�c b�d� go interesowa� cudzoziemcy). 

Ksi��yc w Kozioro�cu nabiera cech saturnowych. Np. tylko przez to, �e znalazł si� w 
Kozioro�cu ( a przez ogóln� sygnifikacj� zdrowia Ksi��yc to �oł�dek i sposób od�ywiania), 
pod wpływem Saturna powoduje choroby �oł�dka. W warstwie psychicznej powoduje 
pesymizm. Ro�nie praktycyzm, w dobrych aspektach mo�e by� pilno��, pracowito��, 
karierowiczostwo. Po kroczku, po schodkach wspinamy si� w sprawie, czy karierze, zale�y, 
czym Ksi��yc rz�dzi. Mentalno�� stała, troch� ostro�na i pesymistyczna, bo do�wiadczenie i 
erudycja, staro��, samotno��. W złych aspektach jest to charakterystyczne dla nerwic 
l�kowych. Po prostu �rodowisko przysuwało tak długo, �e wreszcie dochodzi do załamania 
nerwowego. Poza tym charakterystyczny jest dla ludzi przes�dnych - wierzy si� w czarnego 
kota, ale nie zajmuje dalszym rozwojem duchowym, bo to jest takim ludziom niepotrzebne. 

W Wodniku, zwłaszcza u kobiet, daje du�� niezale�no��. Tam, gdzie jest rz�dzony 
przez Urana (Uran silny, dobrze poło�ony) to na ogół du�a pomysłowo��, niezale�no��, 
towarzysko��, wolne zwi�zki i altruistyczna przyja��, sprawy społeczne, grupy. W złych 
aspektach Urana, b�dzie nadmierna niezale�no��, prowadz�ca do rozwodów, kłopotów w 
�yciu towarzyskim, przyjacielskim, mał�e�skim. Jakie� draki i skandale, bo Uran działa nagle 
i niespodziewanie. (Powoduje przemiany społeczne i polityczne.) Poza tym Uran daje 
ogromn� pomysłowo�� i w negatywnym sensie mo�e to by� pomysłowo�� szkodliwa, 
destrukcyjna i wtedy nerwowo�� jest ogromna. Charakterystyczne dla nerwic s� złe aspekty, 
bodaj nawet półkwadratura do Ksi��yca. Tam gdzie jest przewaga Saturna i aspekty Saturna, 
to wpływa stabilizuj�co na mentalno�� i jest bardzo charakterystyczna dla wybitnych 
techników typu Kierbed�, zwłaszcza, je�eli s� tam jakie� dobre aspekty Marsa, bo Mars 
dopiero umo�liwia manualne czynno�ci, zrobienie np. aparatury technicznej. Sam Saturn da 
tylko wiedz�. 

W warstwie psychicznej domy działaj� tak samo jak znaki i je�eli Ksi��yc jest w Wadze 
w pierwszym domu, to tak jakby był w Wadze i Baranie jednocze�nie. 

Mo�na popatrze� na Ksi��yc, �eby zobaczy�, jak człowiek �yje z grup�. Przez poło�enie 
Ksi��yca w znaku, człowiek w okre�lony sposób reaguje na grup�. Np. Waga nigdy nie jest 
zintegrowana z grup�. 
yje marginalnie, na zasadzie: ja tu jestem sobie osobno, ja tu robi� za 
arbitra. Ludzie do mnie przychodz� i pytaj� "jak s�dzisz?", a ja si� powaham i mówi�. W 
Baranie Ksi��yc robi za lidera. Nie wytrzyma, musi zarz�dzi�, poprowadzi�, jest 
przewodnikiem. W Byku jest charakterystyczne, �e człowiek robi za kogo�. Zasuwa, siedzi z 
boku, a sław� maj� z tego inni, raczej nie on. 

Aspekty Sło�ca i Ksi��yca s� szalenie wa�ne. Z tym, �e Sło�ce niejako, jest silniejsze w 
swoim znaku, a aspekt tylko szlifuje te cechy znaku. Ksi��yc natomiast nabiera cech ka�dej 
planety, z któr� ma aspekt, a słabsze s� jego poło�enia w znaku i domu. 

Lepiej mie� złe aspekty, ni� nie mie� �adnych. Ludzie przesadzaj� w ocenie tych złych 
aspektów. Złe aspekty oznaczaj� pewne trudno�ci, ale nie niemo�liwo�� w załatwienia 
sprawy. Natomiast brak aspektów mo�e powodowa� wr�cz niemo�liwo�� pokojarzenia 
pewnych rzeczy, czy załatwienia ich. To jest gorsze. Dlatego np. szalenie wa�ne jest, jak 



człowiek ma powi�zane Sło�ce, Ksi��yc i Merkurego, bo wszystkie te ciała niebieskie, 
szczególnie mówi� o pewnych warstwach psychicznych. I np. Ksi��yc w sekstylu Merkurego 
daje logik�, bo wyobra�nia jest prawidłowo zwi�zana z intelektem. To zwi�zanie daje 
prawidłowe wnioskowanie. Ksi��yc w kwadraturze Merkurego daje tak samo prawidłowe 
wnioskowanie, mo�liwo�� uczenia si� czego�, sko�czenia studiów itp., tylko b�d� wi�ksze 
wahania przy podejmowaniu decyzji, przy s�dzeniu. Nie my�li si� tak szybko, ale to jest 
niezauwa�alne. Ja u wielu naukowców widziałem Ksi��yc w opozycji do Merkurego i te� 
sobie dawali rad�. To nie przeszkadza prawidłowo my�le�, tylko tyle, �e człowiek miał pewne 
trudno�ci w dzieci�stwie. Ci��ej mu si� uczyło, ale si� nauczył. 

Natomiast ludzie nie maj�cy aspektu, nie umiej� pokojarzy�, wyobra�nia nie współgra z 
intelektem. Rozs�dek my�li swoje, wyobra�nia swoje, chciejstwa swoje - s� porozstrzelane na 
ró�ne tematy. I to jest charakterystyczne dla ludzi tzw. prymitywnych. Ka�dy aspekt z 
Merkurym bardzo pomaga logice. Brak aspektu �wiadczy o pewnej niezgodno�ci intelektu i 
wyobra�ni. Z Wenus, Ksi��yc nabiera cech zainteresowania sztuk�, przy dobrych aspektach 
wytwarza si� prawidłowa wyobra�nia odtwórcza, charakterystyczna dla aktorów, czy w ogóle 
ludzi zainteresowanych estetyk�. Natomiast przy złych aspektach wytwarzaj� si� skandale w 
�yciu sentymentalnym, plotki, zdrady, wypaczenia. W ogóle do�� skandaliczna wyobra�nia - 
chodzi mi o zmanierowanie. Np. charakterystyczne dla osób, które to, co ładne, widz� tylko 
tam, gdzie jest bardzo brzydko, szukanie ideału w rynsztoku itd. Przy braku aspektów 
niekoniecznie od razu z tego co� wynika. Np. Ksi��yc w Wadze ju� i tak ma cechy Wenus, 
wi�c wystarczy. 

Ksi��yc w koniunkcji Marsa. Wszelkie aspekty Marsa dodaj� energii, a w złym sensie 
powoduj� skandale i nara�aj� człowieka na napa�ci. Nie powoduj� własnych ataków zło�ci, to 
raczej Sło�ce daje gniewliwo��, Ksi��yc daje raczej agresj� obronn�. Gniewy, kłótnie, 
skandale - wywoływane prze innych ludzi. U kobiet Mars ma bardzo wiele wspólnego z 
doborem m��czyzn. 

Aspekty z Jowiszem, przydaj� cech jowialno�ci: szczero��, otwarto��, �yczliwo�� i 
tolerancja, poczucie sprawiedliwo�ci. Przy złych aspektach - weredyzm, naiwno��, lenistwo, 
optymizm, który ko�czy si� �le, spó�nianie si�, roztargnienie. Ksi��yc w kwadraturze, lub 
opozycji Jowisza powoduje niedopełnianie obowi�zków, wytwarzanie w sobie nastroju, �e 
nie warto. Z reguły Jowisz nie powoduje wielkich afer. W pozytywnym sensie wszelkie 
aspekty daj� powodzenie materialne i szacunek u ludzi, bo mentalno�� jest stała, uczciwa i 
ludzie to lubi�. 

Aspekty z Saturnem. Saturn ma wiele wspólnego z kumulowaniem si� do�wiadczenia, 
tote� dobre aspekty z Saturnem s� charakterystyczne dla ludzi pełnych wiedzy, 
do�wiadczenia, erudytów itd. Pogł�bia to charakter, na staro�� daje talenty filozoficzne, 
pracowito��. W negatywnym sensie powoduj� pesymizm, nadmierne przejmowanie si�, 
chaos, bezład my�lowy, charakterystyczne s� dla ludzi brudnych, którym nie chce si� my�. 
Oczywi�cie, trzeba popatrze� na inne układy, bo taka tendencja mo�e by� tylko na poziomie 
psychicznym. 

Z Uranusem. W pozytywnym sensie Uranus ma wiele wspólnego z przyjaciółmi, 
altruizmem, po�wi�ceniem, pomysłowo�ci� i zainteresowaniami społecznymi. Dobre aspekty 
powoduj� wielk� pomysłowo��, do�� cz�ste s� u astrologów - Ksi��yc w koniunkcji lub 
trygonie Urana. Uran i Neptun zawiaduj� sposobem ł�czno�ci pomi�dzy pod�wiadomo�ci� i 
�wiadomo�ci�, reguluj� te procesy. Z tym, �e Uran daje nagłe idee, typu Archimedes 
biegaj�cy na golasa po Atenach, wybuchy entuzjazmu. Wszelkie aspekty Urana z Ksi��ycem 
daj� pomysłowo��, ruchliwo�� wyobra�ni, dobr� ł�czno�� z pod�wiadomo�ci�. Mo�na my�le� 
racjonalnie i irracjonalnie. Wielcy diagnostycy, lekarze, matematycy, tacy jak Einstein. W 
złym sensie powoduje to niespodziewane bunty. 



Sło�ce w opozycji, czy koniunkcji Urana jest charakterystyczne dla ludzi, którzy si� 
buntuj�, usiłuj� co� reformowa�, nie maj�c ku temu siły, czy mo�liwo�ci. Ksi��yc raczej jest 
charakterystyczny dla ludzi nara�onych na tego typu rzeczy. Mog� mie� tak� �on�, czy 
mamusi�. 

Neptun powoduje nieco inn� ł�czno�� z pod�wiadomo�ci�. Ksi��yc symbolizuje t� cał� 
mas� ludzi, która do nas si� zwraca, czy koło nas jest, jak np. matka, którzy manipuluj� nami, 
graj� na naszych uczuciach, ale dla naszego dobra. Natomiast Neptun symbolizuje ludzi 
identycznie działaj�cych, ale dla własnego dobra i w dodatku mówi�cych, �e dla naszego. 
St�d te złudzenia, zwi�zane z Neptunem. I dlatego koniunkcja Ksi��yca z Neptunem 
powoduje mo�liwo�� uwiedzenia. Wytworzenia w sobie złudzenia, �e to jest jaka� wielka 
sprawa, a pó�niej rozczarowanie, na skutek tego. Oczywi�cie potrzeba tu jeszcze innych 
aspektów, �eby to nast�piło, sam Ksi��yc jednak w tej koniunkcji powoduje wytworzenie 
pewnych złudze�. W ogóle jeste�my wra�liwi np. na sny, omamy. Wyobra�nia jest twórcza, 
charakterystyczna dla aktorów filmowych, ludzi zainteresowanych fotografi�. Pod tym 
wzgl�dem jest gro�na zwłaszcza opozycja. Trygony, sekstyle b�d� powodowały bardzo 
wielki rozwój wyobra�ni, przejrzenie przez mgł�. Neptun symbolizuje w astrologii to samo, 
co w fizyce nazywamy zjawiskiem entropii. Przy niesprzyjaj�cych układach mo�e to 
powodowa� samo złudzenia jeszcze wi�kszego typu, np. społecznego, ideologicznego, jak 
faszyzm, które okazuj� si� gł�boko rozczarowuj�ce. Neptun daje fantazje, a nie prawdziw�, 
gł�bok� imaginacj�. Jako wy�sze pi�tro �wiadomo�ci, Neptun działa maj�c jakie� aspekty 
zwi�zane z 9 domem. 

Ksi��yc w koniunkcji Plutona nie zawsze jest zły. W opozycji i kwadraturze - zawsze. 
Ksi��yc daje wyobra�ni�, a Pluto straszy. Powstaje sprzeczno�� i wyobra�nia schodzi do 
piekła. I wsz�dzie dostrzega piekło, boi si� go. Panikarstwo. W dobrych aspektach i w 
koniunkcji jest charakterystyczny dla ludzi maj�cych dobry kontakt z nie�wiadomo�ci�. A 
nie�wiadomo�� w nas, jest pod�wiadomo�ci� zbiorow�. Mog� wyczu� jakie� zmiany 
społeczne 20 lat wcze�niej. Jest to cz�ste u proroków i ludzi bardzo rozwini�tych jak np. 
Ossowiecki. 

Tyle o aspektach, ale trzeba pami�ta�, �e nale�y je doło�y� do poło�enia Ksi��yca, czyli 
Ksi��yc w Wadze, to tak, jakby był w koniunkcji z Wenus, itd. Najsilniejsza jest koniunkcja. 
Druga, co do siły, jest opozycja, potem trygony, kwadratury i sekstyle, a potem małe aspekty. 
Badaj�c aspekty nale�y uwzgl�dni� poło�enie planet je tworz�cych (sił� ich poło�enia). Np. 
MC zajmuje a� 10° na Zodiaku, a Ascendent tylko 1°. 

Ogólna sygnifikacja Ksi��yca, to przede wszystkim masa, tłum. Ksi��yc symbolizuje 
tłum ludzi. Jest symbolem matki i zawsze ma z ni� wiele wspólnego, a je�eli włada MC, czyli 
domem matki - to jeszcze wi�cej. (W zasadzie uznajemy przewag� planety rz�dz�cej danym 
domem, bo to jest główny sygnifikator sprawy, czy osoby, a Ksi��yc jest t� osob� tylko w 
pewnym aspekcie społecznym. Indywidualnie, to raczej planeta, b�d�ca w danym domu.) 
Ksi��yc symbolizuje mas� ludzi i znajduj�c si� w Ascendencie, czy MC powoduje pewn� 
popularno��, stajemy si� znani jakiej� grupie ludzi, np. w sensie zawodowym. Sło�ce daje 
sław�, a Ksi��yc - popularno��. Poza tym , to mo�e by� grupa ludzi, którzy maj� do nas 
pretensj� - to zale�y od układu. 

Ksi��yc to morze, fluktuacja, zmiana, analogie do podró�y, pewnych trudno�ci psychiki. 
Ksi��yc to ogólna sygnifikacja �ywienia i problemów zwi�zanych z �ywieniem, czyli 
�rodowiskiem naturalnym człowieka. W zwi�zku z tym, mo�na za pomoc� Ksi��yca bada� 
zainteresowania człowieka jakimi� problemami, prawidłowo�� od�ywiania si�. Tam, gdzie 
Ksi��yc zwi�zany jest z Rakiem, symbolizuje ojczyzn�, przez sublimowanie stosunku do 
matki, daje pewn� posesywno��, przywi�zanie do miejsca zamieszkania, itd. Tam, gdzie jest 
zwi�zany z Bykiem, daje zainteresowanie sztuk�, wra�liwo�� na muzyk�, a w ogólnej 
sygnifikacji sprawy materialne, czyli powodzenie, je�li chodzi o fors�. Układy Ksi��yca z 



Jowiszem, Ascendentem, czy w Zenicie daj� całkiem niezłe powodzenie materialne (w 
dobrych aspektach). Czasem jest bardzo trudno rozró�ni� warstw� ogólnej sygnifikacji od 
szczegółowej. 

Przyst�puj�c do badania horoskopu, najpierw zadajemy pytanie np. tylko o psychik� i 
wydobywamy te warto�ci Ksi��yca, które dotycz� psychiki. Pytamy o mam�, to 
wydobywamy te warto�ci, które dotycz� tylko samej mamy. 

Ksi��yc ma wiele wspólnego z kształtowaniem si� złych i dobrych skłonno�ci. 
Symbolizuje on pewne cechy, które nabywamy, przebywaj�c w okre�lonym �rodowisku. St�d 
mog� si� bra� nałogi i inne przyzwyczajenia. Nabyte w procesie wychowania cechy, mog� 
ujawnia� si� w chwilach silnego napi�cia emocjonalnego. 

Ksi��yc ma równie� wiele wspólnego z funkcjami zdrowia. Rz�dzi pewnymi cyklami, 
np. menstruacyjnym, �ywienia (jest to szczególnie widoczne u małych dzieci). Je�eli 
chorujemy, to trzeba zwróci� uwag� na poło�enie Ksi��yca , gdy kładziemy si� do łó�ka, lub, 
gdy poczujemy si� chorzy. Wstawiamy go sobie do horoskopu urodzeniowego i przy 
najbli�szym silnym, złym aspekcie, b�dzie kryzys. Jak w tym momencie zaaplikujemy 
lekarstwo, to błyskawicznie wyzdrowiejemy. 

Emigracja stała 
Władca Ascendentu w domu 9 lub odwrotnie, władca domu 4 w domu 9, albo w 

Strzelcu. Ale musi by� w dobrych aspektach, bo jak b�dzie w złych, to człowiek wróci, nie 
wysiedzi. I zale�y to jeszcze od poło�enia władcy Ascendentu, bo nie ka�dy ma zaraz takie 
tendencje, a s� ludzie, którzy w ogóle nie wyje�d�aj� ze swojej dzielnicy. Mieszkaj� tam całe 
�ycie i najdalej je�d�� na targ, a władca Ascendentu w domu 9 powoduje, �e b�d� handlowali 
dolarami, na tym targu. 

Ró�ne kraje, na skutek tego, �e powstawały w ró�nych momentach, miały stawiane na 
ten moment horoskopy i przez Ascendent, kraj identyfikuje si� z tym znakiem. Polska jest w 
29° Strzelca i wszystkie aspekty do tego punktu, silnie działaj� na Polsk�, a poniewa� MC i 
wiele planet jest w Skorpionie, wi�c co roku, na jesieni, s� w Polsce wielkie burze. Natomiast 
w ogóle uwa�a si�, �e Polska ma Ascendent w Byku. Chodzi tu jednak o Wielkopolsk�, która 
jest kolebk� Polan i kraj nad Gopłem jest typowym Bykiem. Małopolska raczej jest Baranem. 
Cz��� wschodnia, z całym Ksi�stwem Mazowieckim, to Wodnik. Pomorze Wschodnie, Prusy 
i Gda�sk, to Skorpion. Prusy Zachodnie - Waga. Okolice Wrocławia to Panna. Drugim 
Bykiem w Europie jest tylko Irlandia i istnieje pewne podobie�stwo losów, temperamentów, 
charakteru narodowego. Baran to Niemcy, Sasowie s� raczej Skorpionami. Rosja to Wodnik, 
Chiny to Waga. Stany Zjednoczone maja dwa znaki. Stany północne to Bli�ni�ta, a 
południowe to Waga. Czechosłowacja to Panna, Szwajcaria te�. Francja to Lew, Rak – Italia, 
Izrael. Grecja - Panna. Hiszpania - Strzelec (jego ludzka cz���). Wyspy takie jak Cypr, Kreta 
to Rak. Trzeba to jeszcze dzieli� na dekanaty i stopnie. Londyn to 17° Bli�ni�t, a Nowy Jork 
to Rak. To mo�e by� widziane jako miasto, do którego wyje�d�amy, albo jako kraj, do 
którego wyje�d�amy. Rak to jeszcze du�a cz��� Indii np. Cejlon i południowy region Włoch, 
Królestwo Obojga Sycylii. Sam Rzym to Waga, a północny region to Baran. Norwegia to 
Kozioro�ec, Zachodnia cz��� Szwecji to Baran, a w reszcie dominuje Wodnik. W�gry - 
ko�ska (pierwsza połowa) cz��� Strzelca. Indie składaj� si� z czterech cz��ci. Same Indie to 
Strzelec. Pakistan (cz��� muzułma�ska) jest wyra�nie Skorpionem. Tybet - to Rak. Australia 
wyst�puje najcz��ciej jako Strzelec. Japonia to Skorpion. 

 
Ogólny plan interpretacji horoskopu. 



Interpretacja oparta jest na znakach, domach i planetach. Natura znaku zodiakalnego w 
poł�czeniu z natur� planety i wyładowaniem w domu horoskopu, decyduje o przebiegu 
ka�dego zjawiska w �yciu człowieka. 

Przyst�puj�c do interpretacji horoskopu musimy zwróci� uwag� na nast�puj�ce sprawy: 
1. Czy człowiek jest jedynakiem, czy ma rodze�stwo; 
2. Jacy s� rodzice; 
3. Kształtowanie si� umysłowo�ci i osobowo�ci; 
4. Wygl�d zewn�trzny, choroby, wady ciała, operacje. 
Dom pierwszy opisuje ciało człowieka, wygl�d zewn�trzny, wła�ciwo�ci fizyczne, umysł. 
Dom drugi – mo�liwo�ci utrzymania si� tej (urodzonej) jednostki przy �yciu. Zawód, 

zarabianie pieni�dzy. 
W domu trzecim odczytujemy szkoły, studia, umysłowe sprawy, talenty. Jak kto my�li, 

jakie lubi ksi��ki. 
Z kolejnych domów dedukujemy o sprawach miło�ci i zwi�zków sentymentalnych. Jaki 

b�dzie partner, jakie mog� wyst�pi� skłonno�ci i zboczenia – całe �ycie seksualne. Nast�pnie 
przyjaciele i wrogowie, nienawi�ci. Kolejne mał�e�stwa i kontakty prawne z obcymi 
osobami. 

Tak to ju� jest w horoskopie, �e w Ascendencie jest ego. „Ja” mówi� o sobie w taki 
wła�nie sposób, a potem w �wiecie zewn�trznym znajduje si� obcego człowieka, partnera, 
który mówi „ty” do �wiata, przez dom 7 horoskopu. 

Nast�pnie rozpatrujemy karier�, mo�liwo�ci ekspansji w �wiecie zewn�trznym. To si� robi 
przez dom 10. 

Potem �mier�. 
Ogólne praktyczne reguły interpretacyjne. 
1. Czy kto� jest pierworodny (nawet, je�eli były jakie� usuni�te ci��e w historii którego� z 

rodziców): 
• - Sło�ce jest w rogu horoskopu i przy urodzeniu dziennym Saturn, a przy 

nocnym Jowisz, równie� s� w rogu horoskopu (cz�sto wszystkie trzy s� w rogach);  
• - Jedynacy, lub ludzie, którzy mieli fizyczne rodze�stwo, lecz nie 

wychowywali si� z nim, maja bardzo cz�sto Marsa lub Saturna w rogu horoskopu, 
bardzo cz�sto w opozycji do Sło�ca (ale to ju� mniej wa�ne). To jest typowa oznaka 
jedynaków.  

• - Natomiast ludzie maj�cy Sło�ce sukcendentne lub kadentne, zwykle maj� 
rodze�stwo starsze od siebie;  

• - Ilo�� rodze�stwa: trzeba zbada�, która z planet rz�dzi horoskopem przez 
trzykrotno�� (wschodz�cy znak Ognia – trzykrotno�� Marsa, znak Ziemi – 
trzykrotno�� Wenus, znak powietrza – trzykrotno�� Merkurego, znak Wody – 
trzykrotno�� Ksi��yca). Je�eli jest to Wenus, patrzymy ile planet jest mi�dzy Wenus a 
Ascendentem. Jest to potencjalna liczba rodze�stwa. Niektóre z osób rodze�stwa 
mog� by� negowane przez bardzo złe aspekty. Ale tam, gdzie s� dobre aspekty do 
Jowisza, albo sam Jowisz, to ju� na pewno jest rodze�stwo. W ten sposób to 
rozpoznajemy.  

Osoby maj�ce zaj�ty dom 3, z reguły maj� szans� mie� młodsze rodze�stwo i opiekowa� 
si� nim. Je�eli jest tam bardzo zły aspekt, to dziecko umarło, lub si� nie urodziło. Starsze 
rodze�stwo: dom 11, 9 itd., młodsze – dom 3, 5 itd. W ten sposób przekr�caj�c horoskop na 
szczyt domu 11 dla starszego brata, albo na szczyt domu 3, dla młodszej siostry, mo�na 
popatrze� na horoskop od nowa i ocenia�, jaki ten człowiek na zawód, itp. Bardzo cz�sto si� 
zdarza, �e rodze�stwo ma takie przekrzywienie naszego układu. 

S�dzenie o ciele fizycznym. 



Je�eli wschodzi Rak lub Lew a Saturn atakuje Sło�ce lub Ksi��yc, czyli władców 
Ascendentu, to człowiek rodzi si� garbaty i ma ci��kie kłopoty z kr�gosłupem. Je�eli Saturn 
wschodzi, to garb jest z przodu, a je�eli jest na zachodzie horoskopu, to z tyłu. 

Wschodz�cy 6� Lwa lub Wodnika, atakowany przez ostry, zły aspekt Marsa lub Saturna (z 
6� Lwa, Byka, Skorpiona lub Wodnika), to człowiek jest �lepy od urodzenia. Musi to 
atakowa� oczy. Oczami w horoskopie s� Sło�ce i Ksi��yc. To musi by� jednoczesny atak na 
Sło�ce i Ksi��yc. 

Inna anomalia to utrata nogi lub r�ki. Nog� s� znaki Strzelca, Kozioro�ca, Wodnika i Ryb. 
Je�eli malefik jest w Rybach, to człowiek utraci nog� w stopie, itd. Charakterystyczny jest 
tutaj Mars wschodz�cy, albo w 4 domu Mars w takim poło�eniu wskazuje, �e człowiek 
nara�ony jest na wypadki i sam je powoduje przez po�piech, brawur�, itp. Przyczyny tego 
wypadku mog� by� ró�ne (wynikaj� z aspektów). Ale je�eli wschodzi Mars lub jest w 4 domu 
i zajmuje wła�nie który� z tych znaków, a jednocze�nie bardzo silnie atakuje hylega, 
Ascendent, lub �yciodajne planety, to jest silna obawa, �e mo�na straci� nog�. Przy czym 
znowu 6� Lwa, Wodnika, Byka i Skorpiona zawieraj� tak silne gwiazdy maleficzne, ze 
człowiek jest nara�ony na wi�cej wypadków. 

Choroby, wypadki i operacje s� zawsze zwi�zane z Uranusem. Zawsze. Takie, które 
powoduj� kalectwo. W tej konstelacji musi by� Uranus. 
eby było uci�cie ko�czyny, to musi 
by� kwadratura, opozycja lub koniunkcja Uranusa. Bez tego człowiek nie zostanie kalek�. 

R�ce to przede wszystkim Bli�ni�ta (cała r�ka). Je�eli malefiki oznaczaj�ce kalectwo s� w 
Baranie, to znaczy, ze w wypadku uszkodzeniu ulegnie głowa, w Byku – szyja, w Bli�ni�tach 
– r�ce. Rak to płuca, Lew – serce i plecy, Panna – wn�trzno�ci, Waga – biodra i miednica, 
Skorpion – genitalia. Od Strzelca pocz�wszy, kolejno całe nogi. 

Domy nie przedstawiaj� ciała fizycznego, ale cz��ci operowanego, lub amputowanego 
organu. Np. Mars jest w Baranie, w 6 domu horoskopu. Cała głowa „zawiera si� w 12 
domach, czyli dom 1 to szczyt głowy,....12 to podbródek. Wi�c dom 6 – to nos. Je�eli jest to 
�e�ski znak, to u m��czyzny znaczy, �e b�dzie to po prawej stronie, a u kobiety – odwrotnie, 
po lewej. Je�eli m�ski znak – to odwrotnie. U dołu horoskopu - 9 z tyłu, u góry – z przodu. 

Kolory. 
Sło�ce – złoty, jasno �ółty. Ludzie z dominant� Sło�ca s� blondynami, złote blaski w 

oczach, opalona cera, �ywotno��. 
Ksi��yc – kolory błyszcz�ce i ciemne, srebrne. 
Merkury – mieszanina kolorów (brak gustu, pstrokacizna). 
Wenus – niebieski, biały, czerwony. 
Mars – kolor krwi, czerwie� z czerni�. 
Jowisz – kolory przytłumione, �ół� ziemi, ziarna, br�zowawy. 
Saturn – czer�, szaro��, pospolito��. 
Uran – błyszcz�ce, przezroczyste,(transparent). 
Neptun – ciemne, gł�bokie w tonie, morskie, myl�ce, maskuj�ce. 
Pluto – białe z czarnymi ozdóbkami (lub odwrotnie), równie� maskowanie. 
Ka�da z planet ma okre�lon� funkcj� zawiaduj�c� poszczególnymi cz��ciami człowieka. 

Tak jak znaki symbolizuj� organy ciała, to planety funkcjonowanie tych organów. 
Sło�ce i Ksi��yc zawiaduj� oczami i zmysłem wzroku. U m��czyzny Sło�ce to oko lewe, 

Ksi��yc – prawe. U kobiety odwrotnie. 
Merkury – mowa i gestykulacja (komunikacja). 
Wenus – zmysł smaku i czucia. J�zyk i struny głosowe. 
Mars – zmysł w�chu i nos. Czoło. Ad�na. To jest powi�zane ze znakiem Skorpiona. 
Jowisz – podbródek, szcz�ki. 
Saturn – z�by, ko�ci czaszki. 



Uran – ko�cisto��, ordynarno�� twarzy, toporno��, t�py upór i wytrzeszcz oczu, skłonno�� 
do chorób tarczycy. 

Neptun – hamuje czynno�ci hormonalne, ospało��, t�pota, niekojarzenie, marzycielstwo, 
skłonno�� do zasypiania, my�lenie o niebieskich migdałach. 

Pluto – nosi si� brod�, maskuje si� przed lud�mi. Zewn�trzne atrybuty ukrywaj� 
prawdziwe oblicze. 

Sytuacja finansowa człowieka. 
Ludzie maj�cy dominant� Jowisza lub Sło�ca, nie atakowanego przez Saturna, s� w dobrej 

sytuacji. Bogate znaki Byk, Lew i czasami Rak. Byk i Lew, niezale�nie od poło�enia Wenus i 
Sło�ca – mniejsze lub wi�ksze, ale zawsze spore, bogactwo w dorosłym wieku. Ale je�eli w 
drugim domu jest znak Raka, to trzeba rozpatrzy� poło�enie Ksi��yca. Przy silnych atakach 
na Ksi��yc, albo gdy znajduje si� w 8 lub 12 domu – mog� by� powa�ne nieszcz��cia 
finansowe, przez negacj�. Bo to ju� mocno zale�y od siły woli i mo�liwo�ci przebicia si� w 
�rodowisku. W dobrych aspektach – bardzo du�e bogactwo. 

Znaki najwi�kszej biedy: Ryby, Baran (zarobki i wydatki) i Wodnik. Oznaka najwi�kszego 
bogactwa – Pluto w 2 domu. Bogactwo dzi�ki arystokratycznemu dziedzictwu – Jowisz w 2 
domu. Saturn w drugim domu – posiadanie nieruchomo�ci (rolnicy, ogrodnicy), ewentualnie 
bogactwo na staro��, bo Saturn to solidno��. 

Reguły s�dzenia umysłu 
U m��czyzn bierzemy pod uwag� Sło�ce, u kobiet Ksi��yc. Poło�enie Sło�ca i Ksi��yca 

w znakach i aspektach, mówi nam o podstawowych mo�liwo�ciach rozwoju głównych cech 
charakteru. Wzajemna relacja Sło�ca i Ksi��yca opisuje, czy podstawa charakteru jest spójna, 
zintegrowana, czy te� charakter nerwowy, skłonny do dezintegracji. Je�eli aspekt mi�dzy 
nimi jest zły, to mamy do czynienia z osob� znerwicowana. Je�eli brak aspektu, to jest to 
zjawisko bardzo niebezpieczne, bo wtedy zachodzi obawa o wyst�pienie schizofrenii – je�eli 
Sło�ce i Ksi��yc nie maj� równie� aspektów do Merkurego i Ascendentu. W wypadku, gdy te 
4 punkty nie maj� z sob� �adnego aspektu i wszystkie s� atakowane przez malefiki 
(koniunkcj�, opozycja lub kwadratur�) – to obł�d. 

Je�eli np. Saturn wschodzi w koniunkcji Sło�ca, to debil od urodzenia. 
Nale�y zbada�, który malefik jest bli�szy aspektu Sło�ca lub Ksi��yca i tyle stopni, ile 

brakuje mu do doj�cia – to tyle lat w �yciu człowieka i zwariuje. 
U osób lecz�cych si� psychiatrycznie, znerwicowanych, ogarni�tych mani� samobójcz�: 

Sło�ce z Ksi��ycem nie maj� aspektu (dobrego) i, albo Sło�ce, albo Ksi��yc atakowane s� 
przez malefiki, a Ascendent i Merkury te�. Zwłaszcza, je�eli który� z tych malefików włada 
domem 8, albo jest w domu 8, to człowiek ma skłonno�ci do samobójstwa. Autentyczni 
samobójcy maj� władc� Ascendentu w domu 8, albo władc� domu 8 w Ascendencie i 
jednocze�nie ten władca atakuje hylega, Ascendent, itd. I musi to by� silny atak, np. w tym 
samym roku dyrekcja do władcy domu 4, bez tego samobójstwo si� nie uda. 

Ludzie maj�cy w domu 12 lub 6 Ryby lub Plutona s� nerwicowi i grozi im choroba 
nerwowa. Pluto w domu 8 jest mniej gro�ny. Mo�e spowodowa� przej�ciowy obł�d nie 
przeszkadzaj�cy w czynno�ciach codziennych. Zazdro�nicy maj� Plutona w 8 domu – jest to 
obsesyjna zazdro��. 

Podstawow� cech� nerwusa jest Uran atakuj�cy horoskop. Atak na horoskop jest wtedy, 
gdy Uran włada domami 6, 8 lub 12, czyli albo w nich jest, albo znajduje si� w Pannie, 
Rybach lub Skorpionie. To, �e przez ostatnich 7 lat Uran był w Skorpionie spowodowało, �e 
całe pokolenie ludzi, urodzonych w tym czasie (1974 - 82) b�dzie strasznie nerwowe i chore 
na nerwy. Tak jak nerwowe było pokolenie ko�ca XIX wieku (spowodowali par� rewolucji). 

Osoby najbardziej zrównowa�one rozpoznaje si� przez dominant� w Wadze lub znakach 
Ognia. Dobre poło�eni Saturna i Jowisza, np. Jowisz w Wadze, w trygonie do Saturna daj� 
doskonałe zrównowa�enie i energi�. 



Samodzielno�� i niesamodzielno��. 
Czy dana jednostka daje sobie sama rad�, czy te� ustawicznie potrzebuje pomocy niesionej 

przez otoczenie. 
Rozpoznajemy to po paraleli zodiakalnej lub stwierdzeniu, gdzie jest Mars w horoskopie. 

Mars u góry horoskopu powoduje samodzielno��, przedsi�biorczo��. Mars w dole horoskopu 
powoduje, �e człowiek pó�no mobilizuje si� do podj�cia obowi�zków, do samodzielnego 
�ycia. Z tym, �e je�eli Mars jest w swoim znaku – to wcze�niej, a je�eli jest w upadku, lub 
zniszczony – to pó�niej. Saturn wszystko spowalnia. 

O poziomie inteligencji, jak si� człowiek rozwija, czy ko�czy studia, czy nie, decyduj� 
Bli�ni�ta i Strzelec. Planety tam obecne informuj� nas o zainteresowaniach tego człowieka i o 
dalszych studiach. Takie samo znaczenie maj� domy 3 i 9, a przez to Merkury i Jowisz. 
Merkury dla ni�szych studiów, szkoły, czytania, intelektu. Jowisz dla wy�szych studiów, 
rozwoju intelektu itp. A wi�c ich sytuacja w horoskopie: u dołu, u góry, na wschodzie, na 
zachodzie, w aspektach pozwala wnioskowa�, �e np. Jowisz w Zenicie, w trygonie do Sło�ca 
– wiadomo, sko�czy studia i b�dzie miał tytuł profesorski, a Jowisz w 7 domu w opozycji do 
Sło�ca to wola jest przeciwna zdobywaniu tego typu dyplomów. Bo Sło�ce to wola. 

Do�� cz�stym wypadkiem jest Mars w 9 lub 3 domu. 80% horoskopów ma taki układ (lub 
w Bli�ni�tach, lub w Strzelcu). W domu 3 powoduje przekorno��, buntowanie si� przeciw 
autorytetom i nieuczenie si� do ko�ca, bo jest w tym pewien po�piech i m�drkowanie na 
własny temat. A w domu 9 jest jeszcze gorzej, bo jest mentorstwo, ch�� pouczania innych, 
bez �adnej wiedzy na temat. Poczucie godno�ci własnej zupełnie fałszywe. Nauki wygłasza 
pierdoła saska (to jest skłonno��). 

Poziom inteligencji sprawdzamy przez konstelacj� Merkurego i Jowisza. W jakim znaku, 
czy w swoim, czy nie. Gdzie jest dyspozytor, (je�eli nie w swoim). Wzajemne aspekty. 
Najgorsze, co mo�e człowieka spotka�, to ustawienie Merkurego w takim znaku, �e 
dyspozytor jest do niego w opozycji lub kwadraturze, np. Merkury w opozycji do Jowisza, to 
człowiek nie mo�e by� inteligentny. A decydujemy w ko�cu przez przewag� aspektów. Je�eli 
Merkury ma przewag� aspektów harmonijnych, to ju� jest dobrze. Je�eli Merkury jest 
poło�ony w domach 3, 5, lub 9, to te� jest dobrze, bo 3 dom to samodzielne zdobywanie 
wiedzy, 5 – nauka w szkole, 9 – wy�sze studia. 

Je�eli np. Ksi��yc odbiera silne ataki, to znaczy, �e sam mózg funkcjonuje nieprawidłowo 
(Sło�ce i Ksi��yc – budowa mózgu). Merkury mówi o samym poziomie inteligencji. 
	rodowisko charakterystyczne dla człowieka szybko ocenia si� po domu 4. Z tego 

�rodowiska człowiek niejako wyszedł. Dom 4 mówi równie� jak b�dzie wygl�dał nasz grób. 
Gdzie spocznie ciało. Znak znajduj�cy si� na szczycie 4 domu, mówi do�� wyra�nie o 
typowym �rodowisku człowieka. Znaki Ziemi mówi� przewa�nie o �rodowisku chłopskim, a 
zwłaszcza Byk – proste, szczere, pracowite. Najbardziej szlachetne, arystokratyczne 
�rodowisko, sygnifikuje Lew, a wszystkie znaki Ognia symbolizuj� szlacht�. Mieszcza�stwo 
– znaki Wody. Inteligencj� pracuj�c� i �rodowiska artystyczne – znaki Powietrza, a z nich 
najlepszy – Bli�ni�ta. 

Znak Bli�ni�t lub Strzelca w domu 4 wskazuje na rozbicie mał�e�stwa rodziców. 
	rodowisko było zmienne, ruchliwe, człowiek nie mieszkał w jednym miejscu, nie miał ci�gle 
tych samych rodziców. Najbardziej typow� spraw� jest jednocze�nie opozycja Sło�ca z 
Ksi��ycem, lub pomi�dzy sygnifikatorami domu 4 i 10, np. Merkury w opozycji do Jowisza, 
a Bli�ni�ta i Strzelec na linii meridianum. To ju� wskazuje na posiadanie drugiej rodziny. 
	rodowiska stałe, permanentne sygnifikowane s� przez trygon Sło�ca i Ksi��yca, albo trygon 
pomi�dzy sygnifikatorami, albo obecno�� znaku stałego w domu 4 - tu si� rodzice nie 
rozwodzili. 

Bogactwo tego �rodowiska ocenia si� nast�puj�co: je�eli władca domu 4 jest w takich 
domach ja 2, 8, 9, 10 lub 11 to mo�e by� du�y szmal u rodziców. W innych wypadkach nie. 



Zwłaszcza ten układ: domy 9, 10, 11 to ju� prawdziwa góra horoskopu. Zawsze zwracajcie 
uwag�, co tam jest. Je�eli jest tam jaka� planeta (spójrzcie, którym domem włada), to zyskuje 
na warto�ci i jako�ci dla całego układu. Przebywaj�ce tam Sło�ce, władaj�ce ascendentem – 
to osoba zostanie bardzo wywy�szona (jak Papie�). 

Z kolei fizyczna osoba uzyskuje popularno��, je�eli np. Mars w 9 domu, a włada domem 2 
– to zyskuje na znaczeniu mo�liwo�� zarobkowania tego człowieka. Je�eli Mars włada 
domem 7 – to �ona jest taka warto�ciowa. Najbardziej traci na warto�ci planeta przez dom 6, 
8, 12 – wszystko staje si� marne, podłe, ju� nie takie jak trzeba, dewaluuje si�. 

Wszelkie sygnifikatory po wschodniej stronie horoskopu oznaczaj� pierwsz� połow� 
�ycia, po zachodniej – drug�. 

Potem patrzymy, czy człowiek b�dzie miał dzieci, czy nie. Jest to zwi�zanie z poło�eniem 
Ksi��yca w m�skim horoskopie, albo Sło�ca w �e�skim. Tu horoskop dzielimy. Ka�dy 
horoskop jest albo dzienny, albo nocny. Zale�y od tego, gdzie jest Sło�ce. U góry –horoskop 
dzienny, u dołu – nocny. Ludzie urodzeni w nocy s� mniej ekspansywni, a bardziej nerwowi. 
Mniej si� pchaj� w sensie fizycznym, a bardziej psychicznym i �yj� w napi�ciu. Człowiek 
urodzony w dzie� łatwiej osi�ga sukces. Dlatego nie jest taki spi�ty. Ale to mo�e by� 
regulowane przez aspekty. 

Człowiek jest płodny, je�eli jest płodny znak na szczycie 5 domu: Rak, Skorpion, Ryby. 
O�eni si�, je�eli płodny znak, lub płodna planeta (władaj�ca jednym z tych znaków) znajduje 
si� w domu 7. Je�eli sygnifikator podstawowy mał�e�stwa (u m��czyzny Ksi��yc i Wenus, u 
kobiety Sło�ce i Mars) jest na wschodzie – wcze�niej, na zachodzie – pó�no lub wcale. A oba 
sygnifikatory na raz w domach 12, 6, 8 – nie o�eni si� wcale. Typowe: wschodz�cy Saturn, a 
Ksi��yc z Wenus w 12 domu. Człowiek zawsze owdowieje, je�eli władca domu 7 jest w 
domu 8 lub władca 8 w domu 7. Czy si� o�eni drugi raz, zale�y od płodnego znaku w domu 9, 
lub płodnej planety (mog� by� płodne przez egzaltacj�). Je�eli władca domu 7 w 9, lub 9 w 7 
– to pierwsze mał�e�stwo z cudzoziemcem. 

Typowa sygnifikacja emigracji stałej – władca Ascendentu lub władca domu 4 w domu 9. 

eby zaszła �mier�: trzeba zorientowa� si� w aktualnym poło�eniu Saturna na niebie w 

relacji do horoskopu. Najlepiej powodzi si� człowiekowi, który ma Saturna id�cego w tej 
chwili w Zenicie. Najgorzej, gdy Saturn jest w domu 3 (na szczycie 4 kryzys mija), poniewa� 
Saturn musi by� kadentny, �eby mógł przywali�. 

W ka�dym momencie, gdy Saturn jest w ostrym aspekcie np. k�ta prostego do własnego 
poło�enia pierwotnego, wytwarzaj� si� silne kryzysy psychiczne i odbieramy rzecz 
subiektywnie, jako du�e nieprzyjemno�ci. Najwi�ksze nieprzyjemno�ci, czysto zewn�trzne, 
s�, kiedy Saturn jest w rogach horoskopu. Je�eli jest to u góry horoskopu, w domu 10, to my z 
tego wyłazimy, a w domu 4 pcha nas to w kanał. W domu 3 kryzys narasta, Saturn wypłaca 
człowiekowi to, co on robił przez ostatnie 7 lat. 

Bardzo cz�sto ludzie umieraj� maj�c Saturna w domu 12 albo 4. Zwłaszcza, je�eli 
przechodzi przez chorobotwórcze planety ( władców domów 6, 8, 12). 
eby człowiek umarł, 
potrzebna jest koniunkcja lub opozycja do �ywotnej planety w horoskopie. 

Kiedy Saturn jest na wschodzie i schodzi w dół, napi�cie narasta i osi�ga swój szczyt w 
domu 3, mija w domu 4 i zaczyna si� nowy okres kumulowania si� do�wiadczenia. Teraz 
zaczyna si� okres pi�tnastoletni, kiedy człowiek b�dzie szedł ku swojemu najlepszemu 
okresowi w �yciu. Pierwsze 7 lat do�� stagnacyjne, nast�pne siedem – szybki post�p (ale musi 
pracowa�). W Zenicie – najwi�ksze osi�gni�cia. Natomiast, je�eli widzi si� w horoskopie, �e 
to wariat (przeciwne aspekty Marsa do Urana, albo Sło�ca do Saturna, Urana, Plutona)to 
mo�e spowodowa�, �e b�dzie na odwrót. 

Przy chronicznych chorobach kryzysy s� zawsze przy złych aspektach Saturna do Saturna i 
przy przej�ciach przez rogi horoskopu. 



W domu 11 jest mo�liwo�� realizacji �ycze� i poczucie szcz��cia człowieka. Osoby 
bardzo niezadowolone, to s� takie, które maj� złe planety i przeciwne aspekty do władcy 
domu 11. Chciejstwa im si� nie spełniaj�. 

Saturn jako dominanta przeszkadza w osi�gni�ciu szcz��cia. Saturn wschodz�cy, to bardzo 
trudne dzieci�stwo. Malefik wschodz�cy w horoskopie jest oznak� ci��kiego porodu. Matka 
miała ci��ki poród – Saturn, Mars (cesarskie ci�cie), Uran. 

Ludzie maj�cy najwi�cej wrogów, zagro�enia, siedzenie w wi�zieniu, przest�pcy maj� np. 
Marsa w drugim domu (zwłaszcza w znaku Wody) – typowe dla złodziei; w domu 8 (w znaku 
Wody) lub koniunkcj� Merkurego z Marsem w domu 7 – dla zabójcy. 

Patologiczne osobniki to Wenus w koniunkcji Marsa w płodnym znaku na Ascendencie (w 
Pannie i Kozioro�cu) i musi by� przeciwny aspekt Plutona (w rogu horoskopu) do tej 
konstelacji. Je�eli b�dzie jaki� dobry aspekt Jowisza, to s� to tylko chciejstwa. 

Typologia rozrzutu planet 
W jednym znaku i domu 7-8 planet to jest motor. Ludzie maj�cy taki horoskop, s� 

przeznaczeni do wy�szych celów, bardzo monolityczni w charakterze, o ogromnej sile 
przebicia i du�ych talentach (w jednym okre�lonym kierunku). To zjawisko rozpoczyna si� 
ju� od trzech planet w jednym znaku. Od 5 planet, to ju� jest co� wybitnego. Ludzie nie 
maj�cy satelicium (3 planety), nie maj� charakteru. Tzw. koszyk, gdy ustawia si� opozycja, 
do głównych planet tej połówki. 

  
 

 

 
Ogólny plan interpretacji horoskopu. 



Interpretacja oparta jest na znakach, domach i planetach. Natura znaku zodiakalnego w 
poł�czeniu z natur� planety i wyładowaniem w domu horoskopu, decyduje o przebiegu 
ka�dego zjawiska w �yciu człowieka. 

Przyst�puj�c do interpretacji horoskopu musimy zwróci� uwag� na nast�puj�ce sprawy: 
1. Czy człowiek jest jedynakiem, czy ma rodze�stwo; 
2. Jacy s� rodzice; 
3. Kształtowanie si� umysłowo�ci i osobowo�ci; 
4. Wygl�d zewn�trzny, choroby, wady ciała, operacje. 
Dom pierwszy opisuje ciało człowieka, wygl�d zewn�trzny, wła�ciwo�ci fizyczne, umysł. 
Dom drugi – mo�liwo�ci utrzymania si� tej (urodzonej) jednostki przy �yciu. Zawód, 

zarabianie pieni�dzy. 
W domu trzecim odczytujemy szkoły, studia, umysłowe sprawy, talenty. Jak kto my�li, 

jakie lubi ksi��ki. 
Z kolejnych domów dedukujemy o sprawach miło�ci i zwi�zków sentymentalnych. Jaki 

b�dzie partner, jakie mog� wyst�pi� skłonno�ci i zboczenia – całe �ycie seksualne. Nast�pnie 
przyjaciele i wrogowie, nienawi�ci. Kolejne mał�e�stwa i kontakty prawne z obcymi 
osobami. 

Tak to ju� jest w horoskopie, �e w Ascendencie jest ego. „Ja” mówi� o sobie w taki 
wła�nie sposób, a potem w �wiecie zewn�trznym znajduje si� obcego człowieka, partnera, 
który mówi „ty” do �wiata, przez dom 7 horoskopu. 

Nast�pnie rozpatrujemy karier�, mo�liwo�ci ekspansji w �wiecie zewn�trznym. To si� robi 
przez dom 10. 

Potem �mier�. 
Ogólne praktyczne reguły interpretacyjne. 
1. Czy kto� jest pierworodny (nawet, je�eli były jakie� usuni�te ci��e w historii którego� z 

rodziców): 
• - Sło�ce jest w rogu horoskopu i przy urodzeniu dziennym Saturn, a przy 

nocnym Jowisz, równie� s� w rogu horoskopu (cz�sto wszystkie trzy s� w rogach);  
• - Jedynacy, lub ludzie, którzy mieli fizyczne rodze�stwo, lecz nie 

wychowywali si� z nim, maja bardzo cz�sto Marsa lub Saturna w rogu horoskopu, 
bardzo cz�sto w opozycji do Sło�ca (ale to ju� mniej wa�ne). To jest typowa oznaka 
jedynaków.  

• - Natomiast ludzie maj�cy Sło�ce sukcendentne lub kadentne, zwykle maj� 
rodze�stwo starsze od siebie;  

• - Ilo�� rodze�stwa: trzeba zbada�, która z planet rz�dzi horoskopem przez 
trzykrotno�� (wschodz�cy znak Ognia – trzykrotno�� Marsa, znak Ziemi – 
trzykrotno�� Wenus, znak powietrza – trzykrotno�� Merkurego, znak Wody – 
trzykrotno�� Ksi��yca). Je�eli jest to Wenus, patrzymy ile planet jest mi�dzy Wenus a 
Ascendentem. Jest to potencjalna liczba rodze�stwa. Niektóre z osób rodze�stwa 
mog� by� negowane przez bardzo złe aspekty. Ale tam, gdzie s� dobre aspekty do 
Jowisza, albo sam Jowisz, to ju� na pewno jest rodze�stwo. W ten sposób to 
rozpoznajemy.  

Osoby maj�ce zaj�ty dom 3, z reguły maj� szans� mie� młodsze rodze�stwo i opiekowa� 
si� nim. Je�eli jest tam bardzo zły aspekt, to dziecko umarło, lub si� nie urodziło. Starsze 
rodze�stwo: dom 11, 9 itd., młodsze – dom 3, 5 itd. W ten sposób przekr�caj�c horoskop na 
szczyt domu 11 dla starszego brata, albo na szczyt domu 3, dla młodszej siostry, mo�na 
popatrze� na horoskop od nowa i ocenia�, jaki ten człowiek na zawód, itp. Bardzo cz�sto si� 
zdarza, �e rodze�stwo ma takie przekrzywienie naszego układu. 

S�dzenie o ciele fizycznym. 



Je�eli wschodzi Rak lub Lew a Saturn atakuje Sło�ce lub Ksi��yc, czyli władców 
Ascendentu, to człowiek rodzi si� garbaty i ma ci��kie kłopoty z kr�gosłupem. Je�eli Saturn 
wschodzi, to garb jest z przodu, a je�eli jest na zachodzie horoskopu, to z tyłu. 

Wschodz�cy 6� Lwa lub Wodnika, atakowany przez ostry, zły aspekt Marsa lub Saturna (z 
6� Lwa, Byka, Skorpiona lub Wodnika), to człowiek jest �lepy od urodzenia. Musi to 
atakowa� oczy. Oczami w horoskopie s� Sło�ce i Ksi��yc. To musi by� jednoczesny atak na 
Sło�ce i Ksi��yc. 

Inna anomalia to utrata nogi lub r�ki. Nog� s� znaki Strzelca, Kozioro�ca, Wodnika i Ryb. 
Je�eli malefik jest w Rybach, to człowiek utraci nog� w stopie, itd. Charakterystyczny jest 
tutaj Mars wschodz�cy, albo w 4 domu Mars w takim poło�eniu wskazuje, �e człowiek 
nara�ony jest na wypadki i sam je powoduje przez po�piech, brawur�, itp. Przyczyny tego 
wypadku mog� by� ró�ne (wynikaj� z aspektów). Ale je�eli wschodzi Mars lub jest w 4 domu 
i zajmuje wła�nie który� z tych znaków, a jednocze�nie bardzo silnie atakuje hylega, 
Ascendent, lub �yciodajne planety, to jest silna obawa, �e mo�na straci� nog�. Przy czym 
znowu 6� Lwa, Wodnika, Byka i Skorpiona zawieraj� tak silne gwiazdy maleficzne, ze 
człowiek jest nara�ony na wi�cej wypadków. 

Choroby, wypadki i operacje s� zawsze zwi�zane z Uranusem. Zawsze. Takie, które 
powoduj� kalectwo. W tej konstelacji musi by� Uranus. 
eby było uci�cie ko�czyny, to musi 
by� kwadratura, opozycja lub koniunkcja Uranusa. Bez tego człowiek nie zostanie kalek�. 

R�ce to przede wszystkim Bli�ni�ta (cała r�ka). Je�eli malefiki oznaczaj�ce kalectwo s� w 
Baranie, to znaczy, ze w wypadku uszkodzeniu ulegnie głowa, w Byku – szyja, w Bli�ni�tach 
– r�ce. Rak to płuca, Lew – serce i plecy, Panna – wn�trzno�ci, Waga – biodra i miednica, 
Skorpion – genitalia. Od Strzelca pocz�wszy, kolejno całe nogi. 

Domy nie przedstawiaj� ciała fizycznego, ale cz��ci operowanego, lub amputowanego 
organu. Np. Mars jest w Baranie, w 6 domu horoskopu. Cała głowa „zawiera si� w 12 
domach, czyli dom 1 to szczyt głowy,....12 to podbródek. Wi�c dom 6 – to nos. Je�eli jest to 
�e�ski znak, to u m��czyzny znaczy, �e b�dzie to po prawej stronie, a u kobiety – odwrotnie, 
po lewej. Je�eli m�ski znak – to odwrotnie. U dołu horoskopu - 9 z tyłu, u góry – z przodu. 

Kolory. 
Sło�ce – złoty, jasno �ółty. Ludzie z dominant� Sło�ca s� blondynami, złote blaski w 

oczach, opalona cera, �ywotno��. 
Ksi��yc – kolory błyszcz�ce i ciemne, srebrne. 
Merkury – mieszanina kolorów (brak gustu, pstrokacizna). 
Wenus – niebieski, biały, czerwony. 
Mars – kolor krwi, czerwie� z czerni�. 
Jowisz – kolory przytłumione, �ół� ziemi, ziarna, br�zowawy. 
Saturn – czer�, szaro��, pospolito��. 
Uran – błyszcz�ce, przezroczyste,(transparent). 
Neptun – ciemne, gł�bokie w tonie, morskie, myl�ce, maskuj�ce. 
Pluto – białe z czarnymi ozdóbkami (lub odwrotnie), równie� maskowanie. 
Ka�da z planet ma okre�lon� funkcj� zawiaduj�c� poszczególnymi cz��ciami człowieka. 

Tak jak znaki symbolizuj� organy ciała, to planety funkcjonowanie tych organów. 
Sło�ce i Ksi��yc zawiaduj� oczami i zmysłem wzroku. U m��czyzny Sło�ce to oko lewe, 

Ksi��yc – prawe. U kobiety odwrotnie. 
Merkury – mowa i gestykulacja (komunikacja). 
Wenus – zmysł smaku i czucia. J�zyk i struny głosowe. 
Mars – zmysł w�chu i nos. Czoło. Ad�na. To jest powi�zane ze znakiem Skorpiona. 
Jowisz – podbródek, szcz�ki. 
Saturn – z�by, ko�ci czaszki. 



Uran – ko�cisto��, ordynarno�� twarzy, toporno��, t�py upór i wytrzeszcz oczu, skłonno�� 
do chorób tarczycy. 

Neptun – hamuje czynno�ci hormonalne, ospało��, t�pota, niekojarzenie, marzycielstwo, 
skłonno�� do zasypiania, my�lenie o niebieskich migdałach. 

Pluto – nosi si� brod�, maskuje si� przed lud�mi. Zewn�trzne atrybuty ukrywaj� 
prawdziwe oblicze. 

Sytuacja finansowa człowieka. 
Ludzie maj�cy dominant� Jowisza lub Sło�ca, nie atakowanego przez Saturna, s� w dobrej 

sytuacji. Bogate znaki Byk, Lew i czasami Rak. Byk i Lew, niezale�nie od poło�enia Wenus i 
Sło�ca – mniejsze lub wi�ksze, ale zawsze spore, bogactwo w dorosłym wieku. Ale je�eli w 
drugim domu jest znak Raka, to trzeba rozpatrzy� poło�enie Ksi��yca. Przy silnych atakach 
na Ksi��yc, albo gdy znajduje si� w 8 lub 12 domu – mog� by� powa�ne nieszcz��cia 
finansowe, przez negacj�. Bo to ju� mocno zale�y od siły woli i mo�liwo�ci przebicia si� w 
�rodowisku. W dobrych aspektach – bardzo du�e bogactwo. 

Znaki najwi�kszej biedy: Ryby, Baran (zarobki i wydatki) i Wodnik. Oznaka najwi�kszego 
bogactwa – Pluto w 2 domu. Bogactwo dzi�ki arystokratycznemu dziedzictwu – Jowisz w 2 
domu. Saturn w drugim domu – posiadanie nieruchomo�ci (rolnicy, ogrodnicy), ewentualnie 
bogactwo na staro��, bo Saturn to solidno��. 

Reguły s�dzenia umysłu 
U m��czyzn bierzemy pod uwag� Sło�ce, u kobiet Ksi��yc. Poło�enie Sło�ca i Ksi��yca 

w znakach i aspektach, mówi nam o podstawowych mo�liwo�ciach rozwoju głównych cech 
charakteru. Wzajemna relacja Sło�ca i Ksi��yca opisuje, czy podstawa charakteru jest spójna, 
zintegrowana, czy te� charakter nerwowy, skłonny do dezintegracji. Je�eli aspekt mi�dzy 
nimi jest zły, to mamy do czynienia z osob� znerwicowana. Je�eli brak aspektu, to jest to 
zjawisko bardzo niebezpieczne, bo wtedy zachodzi obawa o wyst�pienie schizofrenii – je�eli 
Sło�ce i Ksi��yc nie maj� równie� aspektów do Merkurego i Ascendentu. W wypadku, gdy te 
4 punkty nie maj� z sob� �adnego aspektu i wszystkie s� atakowane przez malefiki 
(koniunkcj�, opozycja lub kwadratur�) – to obł�d. 

Je�eli np. Saturn wschodzi w koniunkcji Sło�ca, to debil od urodzenia. 
Nale�y zbada�, który malefik jest bli�szy aspektu Sło�ca lub Ksi��yca i tyle stopni, ile 

brakuje mu do doj�cia – to tyle lat w �yciu człowieka i zwariuje. 
U osób lecz�cych si� psychiatrycznie, znerwicowanych, ogarni�tych mani� samobójcz�: 

Sło�ce z Ksi��ycem nie maj� aspektu (dobrego) i, albo Sło�ce, albo Ksi��yc atakowane s� 
przez malefiki, a Ascendent i Merkury te�. Zwłaszcza, je�eli który� z tych malefików włada 
domem 8, albo jest w domu 8, to człowiek ma skłonno�ci do samobójstwa. Autentyczni 
samobójcy maj� władc� Ascendentu w domu 8, albo władc� domu 8 w Ascendencie i 
jednocze�nie ten władca atakuje hylega, Ascendent, itd. I musi to by� silny atak, np. w tym 
samym roku dyrekcja do władcy domu 4, bez tego samobójstwo si� nie uda. 

Ludzie maj�cy w domu 12 lub 6 Ryby lub Plutona s� nerwicowi i grozi im choroba 
nerwowa. Pluto w domu 8 jest mniej gro�ny. Mo�e spowodowa� przej�ciowy obł�d nie 
przeszkadzaj�cy w czynno�ciach codziennych. Zazdro�nicy maj� Plutona w 8 domu – jest to 
obsesyjna zazdro��. 

Podstawow� cech� nerwusa jest Uran atakuj�cy horoskop. Atak na horoskop jest wtedy, 
gdy Uran włada domami 6, 8 lub 12, czyli albo w nich jest, albo znajduje si� w Pannie, 
Rybach lub Skorpionie. To, �e przez ostatnich 7 lat Uran był w Skorpionie spowodowało, �e 
całe pokolenie ludzi, urodzonych w tym czasie (1974 - 82) b�dzie strasznie nerwowe i chore 
na nerwy. Tak jak nerwowe było pokolenie ko�ca XIX wieku (spowodowali par� rewolucji). 

Osoby najbardziej zrównowa�one rozpoznaje si� przez dominant� w Wadze lub znakach 
Ognia. Dobre poło�eni Saturna i Jowisza, np. Jowisz w Wadze, w trygonie do Saturna daj� 
doskonałe zrównowa�enie i energi�. 



Samodzielno�� i niesamodzielno��. 
Czy dana jednostka daje sobie sama rad�, czy te� ustawicznie potrzebuje pomocy niesionej 

przez otoczenie. 
Rozpoznajemy to po paraleli zodiakalnej lub stwierdzeniu, gdzie jest Mars w horoskopie. 

Mars u góry horoskopu powoduje samodzielno��, przedsi�biorczo��. Mars w dole horoskopu 
powoduje, �e człowiek pó�no mobilizuje si� do podj�cia obowi�zków, do samodzielnego 
�ycia. Z tym, �e je�eli Mars jest w swoim znaku – to wcze�niej, a je�eli jest w upadku, lub 
zniszczony – to pó�niej. Saturn wszystko spowalnia. 

O poziomie inteligencji, jak si� człowiek rozwija, czy ko�czy studia, czy nie, decyduj� 
Bli�ni�ta i Strzelec. Planety tam obecne informuj� nas o zainteresowaniach tego człowieka i o 
dalszych studiach. Takie samo znaczenie maj� domy 3 i 9, a przez to Merkury i Jowisz. 
Merkury dla ni�szych studiów, szkoły, czytania, intelektu. Jowisz dla wy�szych studiów, 
rozwoju intelektu itp. A wi�c ich sytuacja w horoskopie: u dołu, u góry, na wschodzie, na 
zachodzie, w aspektach pozwala wnioskowa�, �e np. Jowisz w Zenicie, w trygonie do Sło�ca 
– wiadomo, sko�czy studia i b�dzie miał tytuł profesorski, a Jowisz w 7 domu w opozycji do 
Sło�ca to wola jest przeciwna zdobywaniu tego typu dyplomów. Bo Sło�ce to wola. 

Do�� cz�stym wypadkiem jest Mars w 9 lub 3 domu. 80% horoskopów ma taki układ (lub 
w Bli�ni�tach, lub w Strzelcu). W domu 3 powoduje przekorno��, buntowanie si� przeciw 
autorytetom i nieuczenie si� do ko�ca, bo jest w tym pewien po�piech i m�drkowanie na 
własny temat. A w domu 9 jest jeszcze gorzej, bo jest mentorstwo, ch�� pouczania innych, 
bez �adnej wiedzy na temat. Poczucie godno�ci własnej zupełnie fałszywe. Nauki wygłasza 
pierdoła saska (to jest skłonno��). 

Poziom inteligencji sprawdzamy przez konstelacj� Merkurego i Jowisza. W jakim znaku, 
czy w swoim, czy nie. Gdzie jest dyspozytor, (je�eli nie w swoim). Wzajemne aspekty. 
Najgorsze, co mo�e człowieka spotka�, to ustawienie Merkurego w takim znaku, �e 
dyspozytor jest do niego w opozycji lub kwadraturze, np. Merkury w opozycji do Jowisza, to 
człowiek nie mo�e by� inteligentny. A decydujemy w ko�cu przez przewag� aspektów. Je�eli 
Merkury ma przewag� aspektów harmonijnych, to ju� jest dobrze. Je�eli Merkury jest 
poło�ony w domach 3, 5, lub 9, to te� jest dobrze, bo 3 dom to samodzielne zdobywanie 
wiedzy, 5 – nauka w szkole, 9 – wy�sze studia. 

Je�eli np. Ksi��yc odbiera silne ataki, to znaczy, �e sam mózg funkcjonuje nieprawidłowo 
(Sło�ce i Ksi��yc – budowa mózgu). Merkury mówi o samym poziomie inteligencji. 
	rodowisko charakterystyczne dla człowieka szybko ocenia si� po domu 4. Z tego 

�rodowiska człowiek niejako wyszedł. Dom 4 mówi równie� jak b�dzie wygl�dał nasz grób. 
Gdzie spocznie ciało. Znak znajduj�cy si� na szczycie 4 domu, mówi do�� wyra�nie o 
typowym �rodowisku człowieka. Znaki Ziemi mówi� przewa�nie o �rodowisku chłopskim, a 
zwłaszcza Byk – proste, szczere, pracowite. Najbardziej szlachetne, arystokratyczne 
�rodowisko, sygnifikuje Lew, a wszystkie znaki Ognia symbolizuj� szlacht�. Mieszcza�stwo 
– znaki Wody. Inteligencj� pracuj�c� i �rodowiska artystyczne – znaki Powietrza, a z nich 
najlepszy – Bli�ni�ta. 

Znak Bli�ni�t lub Strzelca w domu 4 wskazuje na rozbicie mał�e�stwa rodziców. 
	rodowisko było zmienne, ruchliwe, człowiek nie mieszkał w jednym miejscu, nie miał ci�gle 
tych samych rodziców. Najbardziej typow� spraw� jest jednocze�nie opozycja Sło�ca z 
Ksi��ycem, lub pomi�dzy sygnifikatorami domu 4 i 10, np. Merkury w opozycji do Jowisza, 
a Bli�ni�ta i Strzelec na linii meridianum. To ju� wskazuje na posiadanie drugiej rodziny. 
	rodowiska stałe, permanentne sygnifikowane s� przez trygon Sło�ca i Ksi��yca, albo trygon 
pomi�dzy sygnifikatorami, albo obecno�� znaku stałego w domu 4 - tu si� rodzice nie 
rozwodzili. 

Bogactwo tego �rodowiska ocenia si� nast�puj�co: je�eli władca domu 4 jest w takich 
domach ja 2, 8, 9, 10 lub 11 to mo�e by� du�y szmal u rodziców. W innych wypadkach nie. 



Zwłaszcza ten układ: domy 9, 10, 11 to ju� prawdziwa góra horoskopu. Zawsze zwracajcie 
uwag�, co tam jest. Je�eli jest tam jaka� planeta (spójrzcie, którym domem włada), to zyskuje 
na warto�ci i jako�ci dla całego układu. Przebywaj�ce tam Sło�ce, władaj�ce ascendentem – 
to osoba zostanie bardzo wywy�szona (jak Papie�). 

Z kolei fizyczna osoba uzyskuje popularno��, je�eli np. Mars w 9 domu, a włada domem 2 
– to zyskuje na znaczeniu mo�liwo�� zarobkowania tego człowieka. Je�eli Mars włada 
domem 7 – to �ona jest taka warto�ciowa. Najbardziej traci na warto�ci planeta przez dom 6, 
8, 12 – wszystko staje si� marne, podłe, ju� nie takie jak trzeba, dewaluuje si�. 

Wszelkie sygnifikatory po wschodniej stronie horoskopu oznaczaj� pierwsz� połow� 
�ycia, po zachodniej – drug�. 

Potem patrzymy, czy człowiek b�dzie miał dzieci, czy nie. Jest to zwi�zanie z poło�eniem 
Ksi��yca w m�skim horoskopie, albo Sło�ca w �e�skim. Tu horoskop dzielimy. Ka�dy 
horoskop jest albo dzienny, albo nocny. Zale�y od tego, gdzie jest Sło�ce. U góry –horoskop 
dzienny, u dołu – nocny. Ludzie urodzeni w nocy s� mniej ekspansywni, a bardziej nerwowi. 
Mniej si� pchaj� w sensie fizycznym, a bardziej psychicznym i �yj� w napi�ciu. Człowiek 
urodzony w dzie� łatwiej osi�ga sukces. Dlatego nie jest taki spi�ty. Ale to mo�e by� 
regulowane przez aspekty. 

Człowiek jest płodny, je�eli jest płodny znak na szczycie 5 domu: Rak, Skorpion, Ryby. 
O�eni si�, je�eli płodny znak, lub płodna planeta (władaj�ca jednym z tych znaków) znajduje 
si� w domu 7. Je�eli sygnifikator podstawowy mał�e�stwa (u m��czyzny Ksi��yc i Wenus, u 
kobiety Sło�ce i Mars) jest na wschodzie – wcze�niej, na zachodzie – pó�no lub wcale. A oba 
sygnifikatory na raz w domach 12, 6, 8 – nie o�eni si� wcale. Typowe: wschodz�cy Saturn, a 
Ksi��yc z Wenus w 12 domu. Człowiek zawsze owdowieje, je�eli władca domu 7 jest w 
domu 8 lub władca 8 w domu 7. Czy si� o�eni drugi raz, zale�y od płodnego znaku w domu 9, 
lub płodnej planety (mog� by� płodne przez egzaltacj�). Je�eli władca domu 7 w 9, lub 9 w 7 
– to pierwsze mał�e�stwo z cudzoziemcem. 

Typowa sygnifikacja emigracji stałej – władca Ascendentu lub władca domu 4 w domu 9. 

eby zaszła �mier�: trzeba zorientowa� si� w aktualnym poło�eniu Saturna na niebie w 

relacji do horoskopu. Najlepiej powodzi si� człowiekowi, który ma Saturna id�cego w tej 
chwili w Zenicie. Najgorzej, gdy Saturn jest w domu 3 (na szczycie 4 kryzys mija), poniewa� 
Saturn musi by� kadentny, �eby mógł przywali�. 

W ka�dym momencie, gdy Saturn jest w ostrym aspekcie np. k�ta prostego do własnego 
poło�enia pierwotnego, wytwarzaj� si� silne kryzysy psychiczne i odbieramy rzecz 
subiektywnie, jako du�e nieprzyjemno�ci. Najwi�ksze nieprzyjemno�ci, czysto zewn�trzne, 
s�, kiedy Saturn jest w rogach horoskopu. Je�eli jest to u góry horoskopu, w domu 10, to my z 
tego wyłazimy, a w domu 4 pcha nas to w kanał. W domu 3 kryzys narasta, Saturn wypłaca 
człowiekowi to, co on robił przez ostatnie 7 lat. 

Bardzo cz�sto ludzie umieraj� maj�c Saturna w domu 12 albo 4. Zwłaszcza, je�eli 
przechodzi przez chorobotwórcze planety ( władców domów 6, 8, 12). 
eby człowiek umarł, 
potrzebna jest koniunkcja lub opozycja do �ywotnej planety w horoskopie. 

Kiedy Saturn jest na wschodzie i schodzi w dół, napi�cie narasta i osi�ga swój szczyt w 
domu 3, mija w domu 4 i zaczyna si� nowy okres kumulowania si� do�wiadczenia. Teraz 
zaczyna si� okres pi�tnastoletni, kiedy człowiek b�dzie szedł ku swojemu najlepszemu 
okresowi w �yciu. Pierwsze 7 lat do�� stagnacyjne, nast�pne siedem – szybki post�p (ale musi 
pracowa�). W Zenicie – najwi�ksze osi�gni�cia. Natomiast, je�eli widzi si� w horoskopie, �e 
to wariat (przeciwne aspekty Marsa do Urana, albo Sło�ca do Saturna, Urana, Plutona)to 
mo�e spowodowa�, �e b�dzie na odwrót. 

Przy chronicznych chorobach kryzysy s� zawsze przy złych aspektach Saturna do Saturna i 
przy przej�ciach przez rogi horoskopu. 



W domu 11 jest mo�liwo�� realizacji �ycze� i poczucie szcz��cia człowieka. Osoby 
bardzo niezadowolone, to s� takie, które maj� złe planety i przeciwne aspekty do władcy 
domu 11. Chciejstwa im si� nie spełniaj�. 

Saturn jako dominanta przeszkadza w osi�gni�ciu szcz��cia. Saturn wschodz�cy, to bardzo 
trudne dzieci�stwo. Malefik wschodz�cy w horoskopie jest oznak� ci��kiego porodu. Matka 
miała ci��ki poród – Saturn, Mars (cesarskie ci�cie), Uran. 

Ludzie maj�cy najwi�cej wrogów, zagro�enia, siedzenie w wi�zieniu, przest�pcy maj� np. 
Marsa w drugim domu (zwłaszcza w znaku Wody) – typowe dla złodziei; w domu 8 (w znaku 
Wody) lub koniunkcj� Merkurego z Marsem w domu 7 – dla zabójcy. 

Patologiczne osobniki to Wenus w koniunkcji Marsa w płodnym znaku na Ascendencie (w 
Pannie i Kozioro�cu) i musi by� przeciwny aspekt Plutona (w rogu horoskopu) do tej 
konstelacji. Je�eli b�dzie jaki� dobry aspekt Jowisza, to s� to tylko chciejstwa. 

Typologia rozrzutu planet 
W jednym znaku i domu 7-8 planet to jest motor. Ludzie maj�cy taki horoskop, s� 

przeznaczeni do wy�szych celów, bardzo monolityczni w charakterze, o ogromnej sile 
przebicia i du�ych talentach (w jednym okre�lonym kierunku). To zjawisko rozpoczyna si� 
ju� od trzech planet w jednym znaku. Od 5 planet, to ju� jest co� wybitnego. Ludzie nie 
maj�cy satelicium (3 planety), nie maj� charakteru. Tzw. koszyk, gdy ustawia si� opozycja, 
do głównych planet tej połówki. 

  
 


