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SKORPION
Jesteś przede wszystkim wojownikiem. Dla Ciebie całe życie to pole nieustającej walki. W dążeniu do
realizacji własnych celów bywasz często bezwzględny i nie oglądasz się na konsekwencje swoich
czynów. Potrafisz rzucid się w wir pracy i poświęcid jej bez reszty. Jesteś małostkowy i z trudem
wybaczasz doznane urazy i krzywdy. Co gorsza, na ogół ich nie zapominasz, ale dotyczy to również
wyświadczonych usług czy grzeczności. Jest z Ciebie dobry przyjaciel, ale zły wróg. Nie lubisz czyjejś
przewagi czy wyższości, ale potrafisz ją uznad i docenid. Nie znosisz tchórzostwa i lizusostwa. Do ludzi
głupich i ograniczonych czujesz pogardę, ale jej nie pokazujesz. Masz wrodzoną zdolnośd odkrywania
słabych punktów przeciwnika, Twoja spostrzegawczośd jest bowiem zdumiewająca.
Masz specyficzne poczucie humoru, zaprawione ironią i sarkazmem. Niełatwo przekonujesz się do
zalet innej osoby, wychodzisz bowiem z założenia, że trzeba zjeśd z kimś beczkę soli, aby go poznad.
Nie oczekując pomocy od innych - sam potrafisz byd dla przyjaciół niezawodną podporą w razie
jakiegoś nieszczęścia. Lubisz mied "ostatnie słowo" w dyskusji. Cieszy Cię poczucie własnej siły i
przewagi. Jednego bardzo nie lubisz - roli pocieszyciela.
Nie zabiegasz o honory i zaszczyty, masz bowiem świadomośd ich przemijającej wartości. Możesz
jednak wykazad się bezprzykładną energią i ofiarnością. Na koocu kariery zwykle czeka Cię uznanie, a
często sława. Tych zasług nie odrzucisz, ale i nie potraktujesz jako jedyny cel w życiu.
Możesz byd namiętnym zbieraczem i kolekcjonerem broni palnej i białej, lubid polowad.
Cenisz sobie niezależnośd materialną, a w interesach jesteś ostrożny, ale nie drobiazgowy. W pracy
zawodowej trudniej Cię zadowolid niż nawet pedantyczną Pannę. Masz skłonnośd do tyranizowania,
bywasz wówczas nie lubiany. Wieki świadczą, że nie ma lepszych i bardziej wytrwałych wojowników
jak Skorpiony; odznaczają się odwagą, zimną krwią oraz kamiennym spokojem w chwili zagrożenia.
Jesteś najbardziej skomplikowany ze wszystkich znaków zodiaku, nie wierzysz nikomu. Lubisz
polegad wyłącznie na sobie samym, dlatego współżycie z Tobą nie jest łatwe. Podobnie zachowujesz
się w małżeostwie, jednak życie seksualne traktujesz serio i jesteś w tej dziedzinie niezmordowany do
późnego wieku! Mimo pozornej szorstkości w sposobie bycia, cieszysz się powodzeniem u płci
przeciwnej, roztaczasz jakiś szczególny urok, któremu trudno się oprzed.
Masz dar otwierania ludzkich serc, budzisz zaufanie, dowiadujesz się o wszystkim bez specjalnych
starao, jak spowiednik. Mimo to nie ufasz otoczeniu, stale czujesz się zagrożony. Tymczasem złe
wpływy omijają Skorpiona, zwykle towarzyszy Ci powodzenie w pracy i w życiu osobistym. Jesteś
dynamiczny i pracowity, uważany przez współpracowników niemal za wzór cnót wszelkich. Jeśli jesteś
o czymś głęboko przekonany, będziesz o to walczył do ostatniego tchu, do ostatniej szansy, i co
ciekawe - na ogół zwyciężasz. Skorpion to znakomity kryminolog, naukowiec, lekarz i żołnierz.
Jako dziecko jesteś zdolny, bystry i inteligentny, ale trudny do prowadzenia. Masz dużo energii,
dlatego musisz się wyżyd i pohasad.
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Jeśli Skorpion zejdzie ze ścieżki wytyczonej przez przepisy prawa, jest uważany za przebiegłego i
niezwykle inteligentnego przestępcę, nie cofającego się przed żadnym czynem.
Temperament masz limfatyczno - sangwiniczny, charakter flegmatyczno - choleryczny.
Partnerów w przyjaźni i miłości powinieneś szukad w pierwszej kolejności wśród Byków, Raków,
Skorpionów, Koziorożców i Ryb.
Szczęście przynoszą: dni tygodnia - to poniedziałek i piątek, kolor - to odcienie zieleni, kwiat - bez,
kamienie - szmaragd, topaz i chryzolit, planeta Pluton.
Cechy dominujące to ambicja i pamiętliwośd. Mocny punkt to zaradnośd, a słaby - zawziętośd.
Miejsce w którym się ponod najlepiej czujesz, to łazienka. Nienajlepszym okresem jest lato.

KSIĘŻYC w PANNIE
Jesteś osobą pracującą dokładnie i intensywnie, masz praktyczną naturę, bardzo szanujesz
schludnośd i porządek w sprawach domowych i higieny osobistej. Jesteś wybredny, jeżeli chodzi o
jedzenie i dietę, wykazujesz duże zainteresowanie swą zdrowotnością. Potrafisz byd dobrym
kucharzem, przy czym prawidłowośd odżywiania się jest dla Ciebie równie ważna, jak smak potraw.
Zazwyczaj nieśmiały i skromny, wolisz pracowad w "zaciszu". Zwracasz uwagę na szczegóły, chcesz
byd pożyteczny. Nie zadajesz osobistych pytao bez potrzeby. Jesteś wprawdzie ciekawy, ale tylko w
odniesieniu do swojej pracy lub spraw praktycznych.
Jeśli Księżyc jest negatywnie aspektowany - może wystąpid nadmierne zaabsorbowanie błahymi
szczegółami, co prowadzi do nadmiernego krytycyzmu i zrzędliwości. Perfekcjonizm co do detali,
może Ci zasłonid szersze problemy.

MERKURY w STRZELCU
Umysł zainteresowany kodyfikacją myśli społecznej w formie religii, prawa, filozofii czy innych nauk
związanych z wyższą edukacją. Manifestuje się to bardziej w postaci zainteresowao przekonaniami i
poglądami, niż rzeczywistością. Niemniej, rezultat takiej postawy jest często konstruktywny, jeśli
uwzględnisz motywacje społeczne i uwarunkowania. Możesz jednak stracid prawdę z oczu, jeśli nie
poświęcisz dostatecznej uwagi szczegółowym informacjom o faktach, co warunkuje wszelkie logiczne
myślenie.
Jesteś bezpośredni w sposobie wyrażania się i mówisz dokładnie to, co myślisz, żądasz wolności
myśli, jakkolwiek rzadko odchodzisz od tradycyjnych koncepcji czy obowiązującej moralności
społecznej, stąd też jesteś zazwyczaj akceptowany i poważany w środowisku. Jeśli jednak Twoja
towarzyska ugodowośd jest zbyt daleko posunięta, może to doprowadzid do hipokryzji, ponieważ
Twoje wzory moralne odpowiadają najniższej, pospolitej kategorii akceptowanej społecznie normy.
Musisz uczyd się zauważad, że poglądy niekoniecznie są prawidłowe, mimo że są popularne i szeroko
rozpowszechnione.
Pragniesz znaleźd dla siebie miejsce w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, czy z
szeroko podjętą kontrolą społeczną, do których możemy zaliczyd przykładowo kościoły czy rząd.
Twoim celem jest osiągnięcie autorytetu intelektualnego i pozycji, nawet za cenę akceptacji korupcji
czy stagnacji.
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Masz zdolnośd trafnego przewidywania, graniczącego z proroctwem, gdyż twoje zainteresowania
postawami ludzkimi pozwala zrozumied, jakie informacje są istotne w odczuciu opinii publicznej.
Pozwala to na poznanie losu ludzkości i karmy.
Lubisz uważad się za wzór prawdy, ale czy taki rzeczywiście jesteś, zależy od aspektów Merkurego.
Możesz też mied skłonności do wygłaszania umoralniających kazao na tematy oczywiste. Czasami
jesteś tak zaabsorbowany dalekimi celami i wzniosłymi ideami, że zapominasz o tych codziennych.
Masz tendencję do roztargnienia i budowania zamków na lodzie.

WENUS w KOZIOROŻCU
Bogactwo lub wysoki standard życia, stanowi o Twoim bezpieczeostwie emocjonalnym. Często to
osiągasz przez małżeostwo dla pieniędzy. Lubisz byd zapraszany do drogich restauracji i znanych lokali
rozrywkowych. W towarzystwie jesteś opanowany, pełen rezerwy, nie okazujesz swych uczud i
sympatii. Niedostępna postawa może wynikad z pragnienia stawiania swej osoby ponad innymi.
Czasami jest to odbierane jako snobizm.
Możesz tłumid swe uczucia i erotyzm, lecz potrafisz byd bardzo zmysłowy w życiu partnerskim.
Chociaż nie demonstrujesz swych uczud, jesteś jednak lojalny w stosunku do partnerki, gdyż masz
wrodzone poczucie odpowiedzialności i zasad fair play. Budzisz sympatię dzięki swej dystynkcji i
wytworności, a atmosfera tajemniczości jaka rozpościera się wokół Ciebie i Twoja samotnośd,
pociągają innych. Typowe są klasyczne rysy greckiego piękna. Jeśli wcześnie zawierasz małżeostwo,
to na małżonkę wybierasz osobę starszą i dojrzalszą, jeśli natomiast czynisz to w późniejszym wieku,
to Twój wybór pada na osobę młodszą, której możesz zapewnid stabilizację i bezpieczeostwo, w
rewanżu za uczucie.
W dziedzinie sztuki przejawiasz rozwinięty zmysł kompozycji i struktury, lubisz muzykę klasyczną i
tradycyjne formy artystyczne. Potrafisz połączyd swój zmysł artystyczny ze zdolnościami do
interesów, stąd też możesz mied predyspozycje do pracy w charakterze antykwariusza, kustosza
muzeum czy dyrektora galerii i sztuki.
Jeśli Wenus jest negatywna - możesz byd uczuciowo oziębły i nadmiernie zainteresowany
posiadaniem dóbr materialnych. Wyrachowanie i niskie instynkty mogą zniwelowad spontanicznośd
wyrażania uczud. Małżeostwo może zostad zawarte dla pieniędzy czy też dla zdobycia wyższej pozycji,
a miłośd jest jakby wyproszona.

MARS w WODNIKU
Pragnienie niezależności, zwykle realizowane w niekonwencjonalny sposób. Pragniesz działad
według własnych metod, jesteś inteligentny, posiadasz talent organizatorski. Najczęściej wybierasz
zawód związany z mechaniką, elektroniką czy innymi działami techniki. Możesz także prowadzid
działalnośd humanitarną, badawczą i naukową, dokonując czegoś znacznego. Możesz osiągnąd o
wiele więcej przez działania zespołowe niż indywidualnie, jeśli tylko opanujesz zasady współpracy
grupowej. Masz tendencje reformatorskie, które wprowadzasz w czyn.
Działasz po swojemu, odrzucasz tradycyjne metody i poglądy, jeśli przeczą one logicznemu myśleniu
i praktycznemu doświadczeniu. Szanujesz tradycję tylko wtedy, gdy zasługuje ona na uwagę. Postawa
taka sprawia, że nie pracujesz dobrze pod kierownictwem autorytetów. Powinno się pozwolid Ci na
załatwianie spraw po swojemu i uczenie się na własnych błędach. Oczywiście istnieje
niebezpieczeostwo, że zaniechasz postępowania według starych sprawdzonych sposobów, wcześniej
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niż będziesz w stanie zastąpid je czymś lepszym. Wynik Twoich działao może byd zarówno
konstruktywny jak i destruktywny, zależnie od stopnia dojrzałości i rozsądku - na co wskazuje
struktura całego horoskopu.
Jeśli Mars jest negatywny - występuje pragnienie zniszczenia istniejącego porządku bez próby jego
ulepszenia czy odnowienia. Jesteś urodzonym rewolucjonistą, ale powinieneś uczyd się harmonijnej
współpracy z ludźmi. Mogą wystąpid u Ciebie zaburzenia obiegu krwi.

JOWISZ w WADZE
Duże zainteresowanie zagadnieniami sprawiedliwości, zasadami moralnymi w małżeostwie,
partnerstwie i bliskich relacjach z innymi. Skłaniasz się do małżeostwa z osobą zainteresowaną religią,
filozofią lub wychowaniem. Związki partnerskie oparte są na wartościach duchowych i współpracy dla
dobra społeczeostwa. Wartości takie, silniejsze od pociągu seksualnego, dają gwarancję trwałego
małżeostwa i szczęśliwego pożycia rodzinnego - jeśli Jowisz nie jest ciężko uszkodzony.
Na religijne, filozoficzne, wychowawcze i społeczne idee mają wpływ współmałżonka, partnerka i
bliscy przyjaciele. Równocześnie sam masz wpływ na religijne i społeczne przekonania bliskich. Twoje
zasady polegają na miłości do bliźniego, uczuciowości i rzetelności. Jesteś szlachetny, masz wzgląd na
życzenia i potrzeby innych.
Jesteś popularny i bardzo lubiany. Wrażliwośd na innych predysponuje Cię na dobrego psychologa,
mediatora, dyplomatę, działacza pokojowego oraz pracownika handlu. Masz talent do
przekonywania innych ludzi o wartościach określonych idei i społecznych programów. Dzięki temu
możesz byd pożyteczny przy zbiórce darów dla kościołów, instytucji dobroczynnych, czy na inne
przedsięwzięcia socjalne. Działając z kolei na płaszczyźnie duchowej, możesz pozyskiwad innych dla
jakiejś idei religijnej, wychowawczej czy społecznej - co zależy od całości horoskopu. Może wystąpid
potrzeba czynienia dobra dla wszystkich, by uniknąd niezgody lub uzyskad aprobatę. Jeśli skłonnośd ta
jest posunięta zbyt daleko, może to przerodzid się w podwójną moralnośd.
Jeśli Jowisz jest negatywny - masz skłonnośd do podejmowania moralnych decyzji za innych. Możesz
czynid przesadne, nie realizowane obietnice, aby pozyskad względy innych. Na dłuższą metę postawa
taka, niezależnie od najlepszych intencji, wywołuje niesmak i niezadowolenie. Spodziewasz się zbyt
wielu korzyści i względów. Możesz zawrzed zbyt wiele bliskich związków w tym samym czasie,
wzbudzając tym samym u swych partnerek podejrzenia o niewierności. W wyniku tego możesz
doświadczad zdrady ze strony partnerki, staje się ona zazdrosna i mściwa z powodu niespełnionych
oczekiwao.
Jeśli Jowisz jest mocno negatywny - może dojśd do rozpraw sądowych wynikających z
niedopełnienia prawnych i finansowych zobowiązao związanych z pracą, własnością, małżeostwem
lub sprawami zawodowymi.

SATURN w STRZELCU
Zajmujesz się poważnie filozofią i religią, starasz się zdobyd wyższe wykształcenie. Wyznajesz i
próbujesz rozwinąd ścisłe zasady moralne oparte na religii lub filozofii, postępujesz zgodnie z
zasadami sprawiedliwości. Stale poszukujesz prawdy i podstawowych idei dla swego postępowania.
Preferujesz intelektualizm, wykazujesz się dyscypliną, gruntownością i koncentracją. Wszelkie nauki
zgłębiasz dokładnie i wykorzystujesz je praktycznie. Szacunek i uznanie zdobywasz dzięki wytrwałym
zabiegom. Pragnienie władzy i uznania przejawia się w dążeniu do zdobycia priorytetu w dziedzinie
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filozofii, religii, prawoznawstwa lub którejś z nauk. Odczuwasz głębokie pragnienie dokonania czegoś
szczególnego w którejś z tych dziedzin.
Masz wyjątkową duszę intelektualną. Boisz się krytyki i braku przychylności, czujesz się obrażony,
kiedy jesteś oceniany niesprawiedliwie. Jesteś bardzo czuły na punkcie opinii o sobie.
Przy negatywnym Saturnie - próby narzucania innym swych poglądów filozoficznych i religijnych. W
przypadkach ekstremalnych postępowanie takie prowadzi do bezkrytyczności wobec siebie.

URAN w BARANIE
Dążenie do wolności i niezależności oraz śmiałe działania przy podejmowaniu oryginalnych,
nowatorskich inicjatyw w nauce i stosunkach społecznych (reformy społeczne). Jesteś odważny,
przebojowy, pełen inicjatywy i pomysłowości, umysł masz oryginalny i twórczy.
Twoja generacja pragnie zmienid świat, pociągają Cię przygody i nowe doświadczenia.
Indywidualizm bywa przyczyną nie zwracania uwagi na społeczne zależności.
Przy negatywnym Uranie - nadmierna impulsywnośd utrudniająca poprawne myślenie, szorstki
sposób bycia, bezkrytyczne odrzucanie przeszłości, fanatyzm polityczny, agresja, nie liczenie się ze
słowami.

URAN w BARANIE w retrogradacji
Mając takie położenia możesz wiele stracid czasu, ponieważ powtarzasz zmiany wewnątrz siebie,
które były zapoczątkowane w innej inkarnacji. Jesteś osobą bardzo indywidualną, niezależną i
wyjątkową. Żyjesz ze względu na twoją spontanicznośd, starasz się byd wolnym od barier, które
trzymałyby Ciebie związanym. Jeśli będziesz uważał siebie wobec innych za nadmiernie tradycyjnego
lub zbyt sztywno trzymającego się zasad to jesteś w stanie by przeciwstawid się wszystkim, by
pozostawid sobie przestrzeo dla udoskonalenia. Mógłbyś byd wielkim poszukiwaczem wzbudzania i
zazwyczaj jesteś gotowy by porzucid jakikolwiek pewny opór ze względu na obietnicę pewnej
intensywnej stymulacji, której jeszcze nie wypróbowałeś. Wobec tego Tobie jest trudno w przeciągu
jakiegoś dużego odcinka czasu byd zadowolonym ze stałego związku partnerskiego lub nawet z pracy
lub kariery, która może stad się zbyt nieciekawa. Czasem możesz stad się przywódcą niepopularnej
sprawy. Co byś nie robił, powinieneś udowodnid sobie, że żaden człowiek lub idea nie może związad
Cię. To prawdopodobnie, że mając w znaku Barana możesz należed do najbardziej ciekawych i
oryginalnych ludzi. Spędzając dużą częśd czasu w fazie I procesu retrogradacyjnego (pierwsza faza o
tym mówi, że lubisz gwałtowny przeskok by nadążyd za przyszłością), możesz stad się prawdziwym
pionierem, ponieważ dążysz by badad to, czego nie zauważyło społeczeostwo. Szybko pędzisz,
wykazując mało cierpliwości do kogoś lub czegoś, co może przeszkadzad twojemu ruchowi by pójśd
naprzód. To pozwala Tobie by pozostad wolnym od ograniczeo istniejących poglądów społeczeostwa.
Twoim zadaniem karmicznym jest dojście tam, gdzie przed Tobą nikt nie pozostawił śladów i
kształtowad nowe mentalne przedsięwzięcia we wszystkich, co robisz. Powinieneś wciąż nabierad
uzmysłowienia z poprzedniego życia, ażebyś mógł zastosowad każdą jak najbardziej szczegółowo
rozwiniętą pomysłowośd dla dokonania nowych przedsięwzięd. Chociaż czasami idziesz po bardzo
krętej drodze, bez Ciebie ludzkośd nastawiłaby się na bardzo mały postęp.
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NEPTUN w RYBACH
Neptun może ukształtowad Twoją osobowośd na wrażliwą i zainteresowaną własnym rozwojem
duchowym, wychodzącą poza siebie, "transcendentną". Możesz posiadad najgłębszą emocjonalną
przenikliwośd oraz umiejętnośd wnikania w głębię ludzkiej psychiki. Od urodzenia posiadasz zdolnośd
zgłębiania wiary w wyższą sprawiedliwośd duchową. Nie nastręcza Tobie trudności natychmiastowe
wychwytywanie istoty problemów i przeszkód. Twoja wyobraźnia nie zna granic, a stopieo twojej
zmysłowości zadziwia nawet Ciebie.
Możesz stad się hedonistą, odnoszącym się bardzo powierzchownie do norm zachowania
społecznego i żyjącym własnym życiem. Nie będziesz zwracał uwagi na poglądy i opinie innych.
Nieustannie podążasz do duchowej przemiany, pragniesz nieśd pomoc innym ludziom. Marzysz, by
twoje działania przyniosły innym i Tobie samemu szczęście. Jeśli jesteś wrażliwy na życie innych ludzi,
możesz stad się człowiekiem współczującym, co również przyczynia się do pogłębienia twojej wiary.
Wraz z rozwojem kultury oraz cywilizacji postępujesz zgodnie nie tylko ze swoimi zasadami, ale także
z duchem czasu otaczającego Cię świata. Twoją wizją jedności świata jest połączenie świętości i
duchowości w sposób przemyślany. Możesz poświęcad dużo czasu dociekaniom religijnym,
filozoficznym, duchowym oraz mistycznym, ponieważ masz potrzebę nawiązania kontaktu z siłami
wyższymi i energią. Pragniesz, by przybliżyło Cię to do poczucia bliskości z Bogiem, aby odnaleźd
odpowiedzi na pytania związane z życiem codziennym.
Każdy rodzaj miłości jest dla Ciebie odmianą miłości ku Wyższym Wartościom. Starasz się nieśd tę
prawdę ludziom swoim osobistym przykładem, całym swoim życiem. Radośd, oświecenie i spełnienie
otaczają Cię w trakcie medytacji, psychicznie stajesz się nieprzeciętnie wrażliwy na muzykę i poezję w
najwyższym znaczeniu tego słowa. Twoje zdolności intelektu i rozumowania możesz wielokrotnie
osłabiad delikatnością i głębią swoich emocjonalnych medytacji, bo żyjesz zbyt silnie związany z
marzeniami i modlitwą. Odróżniasz się wysoką psychiczną niestałością, lękami oraz skłonnością do
oszukiwania samego siebie. Nieraz łatwo ulegasz impulsom, jesteś skłonny do ucieczki od
rzeczywistości zewnętrznej do wewnętrznego świata, bardzo często żyjesz złudzeniami.
Potrafisz byd zmienny i charakteryzowad się przeciwieostwami. Raz jesteś bezinteresowny, to znów
wyrachowany, raz kreujesz się w sposób jasny i przejrzysty, to znów osłaniasz się tajemnicą i iluzją.
Raz kochasz gorąco i żarliwie, to znów stajesz się zimny jak lód. Twoja psychika nie znajduje się pod
kontrolą woli, ona żyje niejako sama dla siebie, nie podlega działaniom i ocenom świata
zewnętrznego.
W tajemnicy dążysz do najdoskonalszych przejawów twórczości i zaprowadzenia powszechnego
pokoju. Jesteś zdolny wyrzec się samego siebie i służyd innym bezinteresownie. Posiadasz
umiejętnośd całkowitego oddania się temu czym się zajmujesz oraz zdolnośd do głębokiego i
szczególnego związku z wpływami natury. Zastanawiasz się nad siłą działania tajnych stowarzyszeo i
związków między ludźmi. Twoje ideały mogą byd wielostronne, niezrozumiałe dla innych i nie jesteś
w stanie ich wytłumaczyd. Z tego powodu w Tobie może rozwijad się pasywnośd - jest zbyt wiele
różnic między ideałami duchowymi a istniejącą rzeczywistością. Możesz zostad poetą, prorokiem,
kompozytorem, wybitnym malarzem, kapłanem lub iluzjonistą. Czymkolwiek będziesz zajmował się w
życiu, to na pewno nie ominiesz psychologii, ezoteryki oraz zgłębiania tajemnic natury. Twoja potęga
świadomości jest dla innych niezrozumiała, przez co wydajesz się mało wartościowym.
Masz skłonnośd do rozmyślao i kontemplacji, refleksyjna natura sprawia, że jesteś osobą spokojną,
poważną i zdystansowaną z charakterystycznym sposobem bycia. Pomaganie innym ludziom i
okazywanie im bezinteresownej życzliwości - to dla Ciebie nie są puste słowa, ale twoje najważniejsze
życiowe zadanie. Nierzadko los nie jest dla Ciebie zbyt łaskawy. Pomimo dobrych intencji często
płacisz za błędy twoich bliskich i bierzesz ciężkie brzemię losu na siebie. Nie jest to jednak dla Ciebie
bezwartościowe, rozwija Cię i wzmacnia.
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Niekorzystna konfiguracja Neptuna może wskazywad, że jesteś osobą łatwo ulegającą pokusom i
dziwnym skłonnościom, podatną na złudzenia. Brakuje Ci pewności siebie, charakteryzuje Cię
nadmierna siła naturalnych instynktów.

PLUTON w KOZIOROŻCU
Potrafisz dobrze gospodarowad własną energią i świadomie kierujesz ją na dokładnie wyznaczony
cel. W Tobie jest głęboka dyscyplina, nie zmieniasz swoich poglądów (nie lubisz zmian w swoim życiu)
i jesteś pełen wyrzeczeo. Jeśli zajmujesz w hierarchii paostwowej stanowisko, które Cię
satysfakcjonuje, poświęcasz się pracy bez reszty. Dzięki temu uzyskujesz duchową siłę i moc. Służysz
sprawie z pełnym poświęceniem, ale działasz tylko w majestacie prawa. Możesz byd bardzo
wyrazistym indywidualistą, a jednak wiernie będziesz służyd swoim szefom. Nawet interesownośd,
despotyzm oraz surowe podejście do innych ludzi nosi u ciebie wyraziście konstruktywny charakter.
Upodobanie do surowego zarządzania opierasz na głębokich duchowych zasadach. Ostatecznie Twoje
poglądy prezentują się mniej więcej tak: tworzyd można tylko na mocnych fundamentach, a wszelki
bezład jest niebezpieczny sam z siebie.
W osobistym losie twojego życia konkretne plany i projekty okresowo rozpadają się, zwłaszcza jeśli
tworzysz je w oparciu o rutynę i schematy, zapożyczasz z szablonów zbiorowej podświadomości lub
kierujesz na własne ego. Musisz nauczyd się rezygnowad z realizacji pewnych planów, nie wtedy gdy
sytuacja jest już beznadziejna, ale w pierwszej chwili, w której zdasz sobie sprawę z piętrzących się
trudności.
Aktywnie zajmujesz się transformacją zewnętrzną oraz starasz się wprowadzid ją w zgodnośd z
wewnętrznym znaczeniem, kierujesz tę przemianę ku wzniosłości myślenia. Masz tendencję do
dostrzegania i ujawniania wszelkich niedoskonałości struktur organizacyjnych, form, połączeo i
doprowadzania do burzenia przy równoległym tworzeniu nowych struktur i fundamentów. Jesteś
wytrzymały i ambitny, łączysz w sobie predyspozycje organizatorskie i kierownicze.
Nowe wartości duchowe, z którymi nie miałeś do czynienia, przyjmujesz z rezerwą. Wtedy tylko, gdy
uzyskujesz potwierdzenie ich przydatności wprowadzasz je w życie. Twój rozwój jest wyłącznie
zależny od wewnętrznej dyscypliny i logicznej organizacji wszystkich stron życia.
Jeśli konfiguracja Plutona jest pomyślna, to możesz odczuwad płynącą ogromną siłę z wewnątrz,
która jest mocniejsza niż Ty (Twoje Ego). Tę ogromną siłę, którą masz, możesz wykorzystywad do
celów wymagających głębokiej transformacji, a związanych z różnymi gałęziami takimi jak
gospodarka, ekonomia, bankowośd. Możesz także przyczynid się do modyfikacji form organizacji
pracy, w tym również paostwowo prawnych. Nadrzędnym celem u Ciebie jest nieprzerwane
utrzymywanie stabilizacji, potęgi gospodarczej oraz struktury paostwa, wymagające głębokich
przeobrażeo i transformacji. Nie powinieneś rezygnowad ze swojej misji, ponieważ jesteś do tego
predysponowany.
Przy niekorzystnej konfiguracji Plutona Twoją osobowośd może charakteryzowad niepohamowana
żądza zaszczytów, zawziętośd, despotyzm, chorobliwa zazdrośd, niepodatnośd na argumenty,
przesadny upór oraz skłonnośd do manii prześladowczej.

ASCENDENT w BLIŹNIĘTACH
Jesteś bardzo dociekliwy i koleżeoski, lecz skłonny do ciągłego martwienia się o siebie. Jesteś zwykle
bardzo inteligentny i ciekawy, masz olbrzymią potrzebę słownego komunikowania się. Potrafisz
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uwidaczniad swe pomysły i formułowad je w sposób naukowy oraz identyfikowad się ze swoimi
pomysłami. Masz jednak tendencję do powierzchowności. Często jedna strona umysłu nie wie, co
twierdzi czy mówi druga - co doprowadza do wściekłości ludzi, którzy chcieliby polegad na Tobie i
wierzyd w to, co mówisz.

WĘZEŁ KSIĘŻYCOWY PŁN w PANNIE
Niezależnie od tego, z czym stykałeś się wcześniej, teraz powinieneś dążyd do precyzyjnie
zorganizowanych i całkowicie dających się zbadad kategorii doświadczania życia. Bardzo mocno
należy tu dbad o to, żeby nie byd roztargnionym, chaotycznym, ponieważ jest to destrukcyjne i
niszczące. W poprzednim wcieleniu pływałeś w jakichś mało realnych, nieznanych przestrzeniach:
filozoficznych, geograficznych, psychologicznych. Życie stawia przed Tobą trudne zadanie: nauczyd się
troski o siebie i swoje codzienne potrzeby. Poprzez drobiazgi, dokładnośd, systematycznośd zaczynasz
pozbywad się starych schematów. Powinieneś robid proste, ale elementarne rzeczy mając nadzieję,
że są one komuś potrzebne, nawet jeśli sam tego nie rozumiesz: dlaczego, komu i po co. Nie bez
znaczenia są tu też zagadnienia związane ze zdrowiem, higieną, porządkiem. W poprzednim
wcieleniu wszystko się rozmywało, a teraz zachodzi krystalizacja nowych doświadczeo, realnych i
analitycznych; dlatego trzeba wykorzeniad takie bezwarunkowe odruchy jak: zakłopotanie,
zmieszanie, nieumiejętnośd wykorzystywania faktów, rezygnacja ze spraw racjonalnych na rzecz
mistycyzmu. W tej inkarnacji przełączasz się z mistycznej sfery życia na problemy dnia codziennego,
zaś jeśli tego nie zrobisz, grozi to obłędem. Zajęcie się drobiazgami i codziennością umożliwia
oderwanie się od denerwujących problemów.
Musisz byd ruchliwym i labilnym, umied ocenid, co jest w życiu sednem i odrzucid to, co jest
zewnętrzną formą, blichtrem i pompą. Potrzebny jest porządek w stosunkach ze wspólnotą, w której
żyjesz, z całym otoczeniem. Jesteś jakby wystawionym w mniejszym lub większym stopniu na "ty",
będąc zawsze na pozycji słabszego. Świat określa, a "ty" mówi Ci, jakim chce Cię mied, chodzi o
znalezienie swojego właściwego miejsca w świecie. Nie takiego, które sobie wyobrażasz, które
chciałbyś zajmowad, ale takiego, które rzeczywiście do Ciebie pasuje. Czasem może to byd bardzo
trudne, a nawet bolesne, nie powinno to oczywiście prowadzid do całkowitego zatracenia się.
Jeśli Węzeł jest negatywnie aspektowany - Pozwalasz się całkowicie określid przez innych do tego
stopnia, że nie jesteś już nikim, ani niczym więcej.
Powinieneś zbudowad pozytywne nastawienia do ludzi w swoim otoczeniu, by dostrzec, czego oni
naprawdę potrzebują i dad im to, czym dysponujesz. Chodzi tu o służbę i pomoc jako formę aktywnej
miłości do drugiego człowieka.

LILITH w SKORPIONIE
Uczucia tak silnie przepływają przez Ciebie, do twojej natury tak łatwo jest wprowadzid niepokój, że
łatwo o głębokie rany i rozżalenie. Podczas, gdy inni wiodą swoje naturalne życie i trzymają się
ścieżki, którą wybrali, Ty łatwo stajesz się przytłoczony, dusisz się tym wszystkim, co robią inni.
Przeżywasz trudne okresy w różnych postaciach - w dziedzinie twórczości, finansów, miłości, itd. Cele
ludzi stają się ich najważniejszymi sprawami; konieczności, jakie podsuwa życie są zależne od tego,
czym się zajmują, więc musisz zająd najpierw mniej ważną pozycję i czekad, aż nadejdzie twój czas.
Podczas gdy twoja żądza samopoznania i wzrostu są stłamszone, psychologiczne podłoże może ulec
stagnacji, lub gorzej, nienawiści i żalowi.
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Twoja osobowośd jest naszpikowana krytycyzmem i chwalenie kogoś przychodzi Ci z trudem.
Najbardziej niebezpieczne i niszczące są wszelkie przejawy wściekłości, zaciętości, rozdrażnienia i
gniewu. Nie powinieneś zbyt emocjonalnie reagowad na negatywne zachowania i działania innych
ludzi, ponieważ będzie to powodowad niekorzystne interakcje z nimi. Głęboka nienawiśd jest bardzo
niszcząca. Jeśli nie masz litości dla nikogo, niszczysz sam siebie. Nieświadome "ciemne ja" będzie
dążyd do przejęcia władzy i traktuje Cię jak bezwolną marionetkę.
Trwa ciągły proces ewolucyjny, ale oprócz niego można również obserwowad procesy inwolucyjne i
te drugie bardzo często doprowadzają do znacznie większego postępu niż pierwsze. Wynika to z tego,
że kiedy na tyle głęboko i dramatycznie wszystko w życiu się rozwaliło - że albo jest to już całkowity
koniec, kres, albo dokonujesz niewiarygodnego wysiłku, który pozwala Ci się wydobyd z dna i szybko,
zdecydowanie piąd się w górę.
Dla Ciebie ceną brania w czymś udziału jest zostanie odrzuconym. Najważniejsza sprawa w twoim
życiu jest osnuta chęcią, aby "stad się kimś", gdy tylko przezwyciężysz swoją skomplikowaną sytuację i
będziesz w koocu mógł zostawid swój ślad na świecie.
Fascynują Cię stany pośmiertne, sprawy mistyczne i narażasz się na niebezpieczeostwa w postaci
strachu lub negatywnych reakcji. Powinieneś więc wyeliminowad uczucia zazdrości i nienawiści.
Trzeba tu też wspomnied o władczości i obsesji. Poszukiwanie przewodnika w życiu jest dla Ciebie
naturalne. Jednak ten przewodnik może byd nieraz mylący. Idealnym przewodnikiem jest wyższa
sfera twojej osobowości - ta, z którą tak bardzo chcesz byd w kontakcie.
Lilith w Skorpionie cechuje cierpienie w sprawach ukrytych dochodów, księgowości, emerytury,
podatków, ochrony socjalnej, śledztwa, likwidacji, napraw, renowacji, zawsze jesteś coś winien,
zobowiązany do spłaty kredytu, długów, itp., przez to czujesz się bardzo ograniczony. Lilith, przy
swoim ujawnianiu negatywnych nawyków, tutaj wykorzystuje pokusy i żądze, ujawnia słabości, zsyła
opóźnienia, neguje dobre intencje, podczas gdy pielęgnuje takie nawyki, jak podniecenie z powodu
zakazanego owocu. Pierwszym krokiem do zmiany tego powinna byd eliminacja przyczyny tych złych
nawyków, poprzez dokonywanie konstruktywnych wyborów. Twoja determinacja jest zdolna
przezwyciężyd te nawyki.
Lilith psuje harmonię w życiu rodzinnym i jest odpowiedzialna za trudne przeżycia miłosne we
wczesnych latach życia. Antidotum na ten zgubny wpływ leży w emanowaniu pozytywnym
stosunkiem do świata, w odpowiedzi na jego wrogośd. Układ ten często przynosi cierpienie
wynikające z faktu, że ktoś bliski jest bity, molestowany lub seksualnie wykorzystywany. Możesz to
byd nawet Ty sam, bo często jesteś przedmiotem wrogości innych. Zło, przeważnie u mężczyzn,
objawia się uszkodzeniem narządów prokreacji, sytuacjami skutkującymi chorobami seksualnymi,
komplikacjami przy próbach poczęcia dziecka i osłabieniem zdolności regeneracyjnych.
Przyciągasz do siebie sytuacje, które wiele Cię kosztują - czy to osobiste, czy finansowe,
emocjonalne. Przez fascynację lub strach jesteś zafascynowany seksem. Wciąż poszukujesz wyzwao i
bez pewnych zmian łatwo ulegasz nudzie w tej dziedzinie życia.
Chociaż Lilith zabiera to, co chcesz mied i ogólnie stwarza nieład, mimo to możesz wciąż stawad się
silniejszy dzięki próbom, osiągasz doświadczenie po każdym popełnionym błędzie. To, co się liczy, to
właściwe wybory, decyzje podejmowane na rzecz wyższej sfery naszej osobowości. Jeżeli raz na jakiś
czas stoczysz walkę z pokusą - nie przegrasz wojny, zwycięstwo nawet w jednej walce przewyższy to,
co nieczyste w duszy. Wręcz wypada utrzymywad harmonię poprzez dopuszczanie do siebie tylko
pozytywnych myśli. Jeśli wygrasz, wszystko przetrwasz.
Lilith negatywnie aspektowana powoduje:
- nieproduktywnośd
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- niesłownośd
- czarna magia
- ekstremalnośd
- zazdrośd
- podejrzliwośd
- okrucieostwo
- przemoc
- degeneracja

CHIRON w RYBACH
Przede wszystkim musisz nauczyd się wrażliwości, jednak nie takiej, która będzie słabością
charakteru, lecz tej będącej twoją niezłomną siłą. Miłośd bliźniego ma byd zakorzeniona w rdzeniu
jaźni. Wiele okoliczności, które mają miejsce w twoim życiu, może jawid się jako misja do
wypełnienia. Jesteś w szczególny sposób prowadzony i przez cały czas uczony sposobu kochania
innych. Czekają Cię takie doświadczenia, które pomogą zrozumied sens egzystencji.
Kolejną kwestią jest nauka współczucia i współodczuwania jako niezbędnych przesłanek osiągnięcia
pełnej duchowości. Empatia oraz głęboka zdolnośd rozumienia innych są podstawowym kierunkiem
rozwoju duszy. Poprzez otwartośd na doświadczenia innych osób możesz dokonad szybszego postępu
na drodze rozwoju. Chiron daje świadomośd, iż świat nie jest jedynie mieszaniną molekuł i atomów,
lecz przede wszystkim funkcjonuje on dzięki spirytualnej i transcendentalnej idei, dlatego możesz
przechodzid niekiedy bolesne doświadczenia, prowadzące jednak do otworzenia się na tę bardziej
metafizyczną rzeczywistośd. Musisz jednak kontrolowad swe iluzje i wykształcony proces
samooszukiwania. Ponadto, powinieneś zapanowad nad poczuciem samotności, która może się
pojawid wraz z pogłębieniem się procesu samodoskonalenia oraz wiedzied, że jest ono jedynie ułudą i
majaczeniem ego, bowiem dusza zawsze jest samotna.

CHIRON w RYBACH w retrogradacji
Wiele poprzednich wcieleo twojego życia zostało spędzonych w tajnych sektach religijnych oraz
mistycznych zakonach różnego rodzaju.
W niektórych wcieleniach twoje życie mogło byd złożone w ofierze, a w innych składałeś innych w
ofierze.
W żaden sposób nie mogłeś od tego uciec.
Posiadasz wielką wiedzę na tematy okultystyczne oraz czarnej i białej magii.
Możliwe objawy fizyczne - problemy ze stopami (jaką ścieżką teraz kroczysz?) i problemy z układem
limfatycznym, które są trudne do zdiagnozowania (co takiego kryjesz co stało się toksycznym?).

10

SŁOOCE w VI domu
Pragniesz wyróżnid się dzięki swej pracy i spełnianiu posług. Zazwyczaj jesteś wyróżniającym się
pracownikiem, gdyż jesteś dumny ze swojej pracy. Potrzebujesz jednak społecznego uznania i jeśli nie
jest Ci to dane, okazujesz złe humory, skłonny jesteś do zmiany pracy. Pewne przewrażliwienie w
stosunku do szefów, podejrzewanie, że nie uznają oni w stopniu dostatecznym twoich umiejętności i
przydatności. Zajmując stanowisko kierownicze postępujesz w stosunku do swych podwładnych w
sposób surowy i autorytatywny, z kolei podwładni roszczą sobie pretensje do specjalnych praw,
pragną równouprawnienia i uznania. Pewnośd siebie i poczucie własnej wartości zależą w olbrzymim
stopniu od wykonywanej pracy.
Delikatne zdrowie, które wymaga wyszukanego sposobu odżywiania się czy diety. Okres
rekonwalescencji po chorobie może byd długotrwały.
Gdy Słooce jest pozytywne - instynktownie wiesz jak dbad o zdrowie. Możesz także wybrad zawód
związany z lecznictwem, jak np. lekarz, farmakolog czy pracownik szpitala. Nie jest też trudne
zdobycie dobrze płatnej posady.
Jeśli Słooce jest negatywne - możesz przez dłuższy czas pozostawad bez pracy. Siła życiowa i
witalnośd ulega osłabieniu i możesz chorowad na serce. W charakterze dominuje despotyzm,
szczególnie w stosunku do podwładnych. Sytuacja życiowa raczej podrzędna, praca zależna, podległa,
mimo wielkich ambicji.

KSIĘŻYC w IV domu
Identyfikujesz się uczuciowo z domem i rodziną, wobec czego nie potrafisz byd szczęśliwy bez życia
rodzinnego w pełnym tego słowa znaczeniu. Związki rodzinne oddziaływają na postawę emocjonalną.
Jesteś pod silnym wpływem rodziców, a szczególnie matki. Masz prawdopodobnie upodobanie do
gotowania i zajmowania się domem.
Gdy Księżyc jest negatywny - brak harmonii i częste zmiany miejsca zamieszkania.
Jeśli horoskop jest pomyślny - sprawy finansowe zapowiadają się lepiej w drugiej połowie życia.

MERKURY w VII domu
Dążysz do wymiany myśli i współpracy umysłowej z innymi. Wolisz pracowad wspólnie. Jesteś biegły
w kontaktach społecznych, stąd też możesz odnieśd sukcesy w handlu, działalności publicznej, jako
biegły sądowy. Interesujesz się tym co myślą inni. Tendencja do szukania intelektualnego
porozumienia sprawia, że dążysz do wczesnego zawarcia małżeostwa z osobą wykształconą i
inteligentną. Zresztą we wszelkich kontaktach międzyludzkich dążysz ku intelektualistom. Pociąga Cię
psychologia.
Jeśli Merkury jest pozytywny - jesteś zdolnym mediatorem, arbitrem czy doradcą.
Jeśli Merkury jest negatywny - mogą pojawid się problemy w komunikowaniu się z innymi osobami,
kłótliwośd w małżeostwie na tle różnicy zdao, nieporozumienia partnerskie i niedotrzymanie
uzgodnieo. Musisz ostrożnie rozważad umowy kontraktowe przed ich podpisaniem. Partnerka może
byd skłonna do nieszczerości i chwiejna. Tendencja do rozwodu.
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Skłonny jesteś do zawarcia małżeostwa z osobą pracującą w tym samym miejscu lub spokrewnioną,
często młodszą. Małżeostwo może byd nie z pobudek miłosnych, lecz dla interesu.

WENUS w VIII domu
Finansowe zdobycze dzięki małżeostwu, związkom partnerskim i towarzyskim. Możliwośd
odziedziczenia spadku - jeśli Wenus nie jest negatywnie aspektowana
Jeśli Wenus jest mocno negatywna - silna zmysłowośd i nadmierne zainteresowanie seksem.
Małżeostwo może byd zawarte z motywów finansowych. Zbyt intensywne emocje, a niekiedy zawiśd i
żądza posiadania.

MARS w IX domu
Jesteś zainteresowany podróżami, sportem oraz sprawami religii, filozofii i wykształcenia. Stajesz się
bojownikiem i agresywnie popierasz idee, którym się oddajesz. Umysł masz wystarczająco rozwinięty,
aby szeroko ogarniad sprawy życia. Możesz byd wartościowym człowiekiem, przeprowadzając
reformy społeczne. Inspirujesz innych do świadomego i odpowiedzialnego myślenia i działania.
Możesz aktywnie popierad wyższe uczelnie i instytucje religijne oraz filozoficzne. Jesteś
zainteresowany działaniem, jesteś przy tym przekonany o swych racjach, stąd też Twój wysiłek może
byd wysoce efektywny. Poszukujesz nowych i bogatych treścią doświadczeo, co zwykle popycha Cię
do podróży do odległych krajów albo w kierunku studiów filozoficznych czy temu podobnych. Możesz
przyłączyd się do organizacji kombatanckiej. Twoja społeczna wojowniczośd może przejawiad się
poprzez działalnośd w organizacjach politycznych, od skrajnie rewolucyjnych do reakcyjnych. Masz
inklinacje na dogmatycznego i bezwzględnego misjonarza. Możesz wzbudzad niechęd innych, jeśli
twój sposób rozumowania jest ograniczony i fanatyczny.
Skłonnośd do potępiania osób mających inne zdanie wynika z braku cierpliwości do poświęcania
uwagi ich warunkom życia i doświadczeniom. Poczucie ważności wynika najczęściej z identyfikacji z
wybraną religią, ideologią lub doktryną filozoficzną.
Jeśli Mars jest negatywny - w bezwzględny sposób głosisz swoje przekonania i popierasz swoją
organizację oraz jesteś nietolerancyjny wobec poglądów innych.

JOWISZ w V domu
Jesteś twórczy w dziedzinie sztuki, wychowania, sportu i wszelkich spraw dotyczących dzieci.
Szczególne zamiłowanie do młodych ludzi sprawia, że możesz byd znakomitym nauczycielem, doradcą
lub opiekunem młodzieży. Twoje własne dzieci są szczęśliwe, osiągają sławę i wyróżnienia. Często
wykazują zainteresowania filozofią i religią, uczą się dobrze, zdobywają wysokie wykształcenie.
Masz szczęście w miłości oraz możliwośd związku z osobą majętną lub o wysokiej pozycji. Chętnie
zajmujesz się operacjami giełdowymi, inwestycjami, wychowaniem, sztuką lub rozrywką.
Gdy Jowisz jest negatywny - mogą wystąpid straty finansowe jako następstwa niemądrych spekulacji
lub inwestycji. Masz tendencję do czynienia przesadnych wydatków, co może prowadzid do ruiny
finansowej.
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SATURN w VII domu
Odznaczasz się odpowiedzialnością i sprawiedliwością we wszystkich ważnych związkach
międzyludzkich i sprawach publicznych. Małżeostwo zawierasz w późnym wieku lub wybierasz na
partnerkę osobę dużo starszą lub dużo młodszą, lub też o zupełnie odmiennej pozycji społecznej czy
ekonomicznej. Małżeostwo jest zrównoważone i trwałe.
Pracujesz z innymi ciężko i sumiennie, jesteś odpowiedzialny za swe zadania. Jesteś niezawodnym
pracownikiem i godnym zaufania kontrahentem umów. Potrafisz zapewnid sobie na przyszłośd
dobrobyt i poprawid swój status dzięki współpracy z innymi. Jesteś w pewien sposób popychany ku
związkom, które niosą ze sobą zobowiązania.
Przy negatywnym Saturnie - trudności w małżeostwie. Tendencja do zahamowao w kontaktach
partnerskich oraz do zbyt krytycznego i negatywnego postępowania. Małżonka może byd oschła,
nieczuła, krytyczna, z obciążeniami, może byd dziwaczką. Możesz mied podstępnych nieprzyjaciół i
wiążące się z tym procesy sądowe.

URAN w XII domu
Poświęcasz się badaniu swej nieświadomości. Możesz interesowad się jogą, medytacją lub innymi
formami mistycznych doświadczeo. Jeśli Uran jest silnie aspektowany - wyjątkowa intuicja, a nawet
jasnowidztwo.
Jesteś duchowym powiernikiem swych przyjaciół. Możesz związad się z tajną organizacją.
Najchętniej pracujesz w zaciszu przy realizacji humanitarnych lub naukowych celów - jeśli Uran jest
pozytywny.
Przy negatywnym Uranie - skłonności medialne, które oddziaływają negatywnie na psychikę.
Zajmowanie się negatywnymi zjawiskami paranormalnymi może spowodowad zamieszanie lub
zagubienie się w życiu.

NEPTUN w XI domu
Niezwykłe, wyidealizowane, silne związki przyjacielskie i grupowe. Zainteresowanie organizacjami
tajnymi lub mistycznymi.
Przy pozytywnym Neptunie - jesteś wspaniałomyślny wobec swych przyjaciół i byd może zjednasz
sobie sojuszników przy realizacji swoich celów. Zrozumienie potrzeb ogólnoludzkich, udział w ruchach
o celach humanitarnych i duchowych.
Przy negatywnym Neptunie - stosunki przyjacielskie mogą byd niegodne zaufania i złudne, a
przyjaciele mogą się okazad skrytymi wrogami. Złe towarzystwo może doprowadzid do upadku
moralnego, najprawdopodobniej poprzez nakłonienie do narkomanii lub alkoholizmu. Trzeba byd
ostrożnym w doborze swych przyjaciół. Skłonności do oderwanego od życia idealizmu.

PLUTON w VIII domu
Zainteresowanie ezoteryką i zagadnieniami nieśmiertelności, reinkarnacją, karmą, astrologią, jogą,
medytacją i innymi dziedzinami wiedzy tajemnej. Intuicyjne wyczucie zjawisk natury sprzyja
szczególnemu talentowi do fizyki.
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Przy pozytywnym Plutonie - zdolnośd do zwycięskiego przeciwstawiania się zmiennym kolejom losu
oraz możliwośd udzielenia pomocy innym ludziom poprzez regenerację ich wyczerpanych źródeł.
Silna wola. Możliwości jasnowidzenia.
Często wyznajesz skrajne poglądy. Życie traktujesz bardzo poważnie, najczęściej zajmujesz się tylko
istotnymi sprawami, nie zwracając zbytniej uwagi na sprawy powszednie czy oczywiste. Często też w
związku z tym popadasz w sytuacje krytyczne, które zmuszają do gwałtownej zmiany sposobów
postępowania i poglądów moralnych. W sytuacjach kryzysowych zachowujesz zdolnośd do działania i
wykazujesz pomysłowośd. Chętnie działasz w sposób skryty.
Przy negatywnym Plutonie - mogą się ujawnid poważne problemy związane z pieniędzmi partnerów,
problemy dotyczące ubezpieczeo, podatków i spadków. Ulegasz pokusie użycia swych zdolności
ezoterycznych do złych celów.

ERIS w XII domu
Początkowo spotykasz się zawsze z niezrozumieniem przez innych, co zbija Cię z tropu, tak że
osobiste współdziałanie czy pomoc którą chcesz udzielid, nie jest przydatna, później ta tendencja
jednak maleje. Nawet przez Ciebie samego zamyślane nikczemności i gałgaostwa wymierzone w
innych mogą się nagle okazad iluzją dla wszystkich. Kłótnia i spór prowadzą łatwo do nadepnięcia na
odcisk; z drugiej strony można zauważyd pewien rodzaj uzależnienia od niezgody i waśni. Twoja
fantazja oraz poczucie sztuki i piękna mogą wręcz niesamowicie oddziaływad na innych.
W korzystnym ułożeniu Eris może dad potężny dar proroctwa, dużo mądrości i prawdy przez dostęp
do kanału mądrości wyższych sfer oraz zdolnośd do uzyskania dostępu do zapisów Akaszy. Jednak
niewielu zechce słuchad niewygodnej prawdy, tak jak przepowiedni Cassandry.

WĘZEŁ KSIĘŻYCOWY PŁN w V domu
Musisz się nauczyd podchodzid do ludzi bez obaw, ale jednocześnie ze świadomością, że są to ludzie
wolni, trzeba umied sobie wywalczyd uznanie u innych. Trzeba byd pewnym swojej wartości, umied
"sprzedad się", nie pozwolid się zepchnąd w kąt jednym krytycznym słowem lub negatywną oceną.
Przez umiejętne, szczere i otwarte zaprezentowanie się i dzięki swojej osobowości musisz zrobid na
innych wrażenie i umied ich przekonad do siebie. Bardzo ważne jest, by pozostad sobą.
Ważny jest też erotyzm, przy czym należy pamiętad, że często popełniasz błąd patrząc na niego tylko
przez pryzmat seksualności. Życie seksualne może byd funkcją. Węzeł księżycowy każe szukad
bliskości, która Cię pobudza, nie pozwala byd chłodnym.
Powinieneś znaleźd sobie taką pracę, zawód, który nie tylko przynosiłby środki materialne potrzebne
do życia, ale byłby jednocześnie pasją, hobby.
Istotne w twoim życiu są dzieci.

LILITH w VI domu
Niemoralnośd innych psuje przepływ harmonii i spokoju w twoim życiu. Dotyczy to często
małżeostwa i stosunków ze współpracownikami.
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Wszelkie usługi są przez Ciebie świadczone w mniejszym stopniu, niż chciałbyś. Sposób, w jaki
wywiązujesz się ze swoich zobowiązao, jest często czymś ograniczony. Wiedza, czego chcesz, nie jest
tu problemem, a raczej problemem jest dążenie do tego. Twoje plany są niweczone, np. z powodu
domowego chaosu, słabego zdrowia, etc. Czasem pojawia się brak podstawowych warunków do
życia. Frustracje stają się ciężkie do rozwiązania, codzienne życie jest zatruwane małymi
trudnościami, słabnącym morale, co zawsze powoduje wewnętrzne walki. Często czujesz się
zagrożony.
Z różnych powodów cierpi twoje zdrowie. Odżywianie się może byd niewłaściwe, ciało jest słabe,
mogą wystąpid różne fizyczne problemy.
Przede wszystkim musisz zdad sobie sprawę z tego, że masz prawo wyboru i decydowania. Musisz
też zrozumied, że nie jesteś wcale zagrożony, ponieważ możesz zmienid zewnętrzne okoliczności.

CHIRON w XI domu
Chiron zapowiada, iż społeczeostwo ma bardzo duży wpływ na twoje życie, chod niejednokrotnie
możesz byd boleśnie doświadczany w kontakcie z socjalnym wymiarem swej egzystencji. Wykazujesz
pewien opór przed wyznaczeniem sobie nowych celów i dążeo. Trudno jest Ci podejmowad kontakty
intelektualno - towarzyskie związane ze sferą społeczną. Niemniej, zadaniem Chirona jest nauczenie
Ciebie szukania przez cały czas nowych szans na stworzenie wizji poprawy swojej sytuacji społeczno zawodowej.
Na głębszym poziomie interpretacji, musisz uświadomid sobie, iż zostałeś wybrany jako instrument
społecznej mocy, bowiem przemawiają przez Ciebie i koncentrują się wokół Ciebie twórcze siły życia.
Szerokie przyjaźnie i społeczna aprobata są pomocne w szukaniu rozwiązao swoich problemów.
Możesz poczud się niepełny, jeśli nie korzystasz z tych przywilejów.
Chiron uczy Cię życia w zgodzie z własnymi ideałami, które nie stoją w sprzeczności z potrzebami
społeczeostwa jako całości. Nie znaczy to, iż Chiron zmusza do konformizmu, lecz uświadamia, iż
zostałeś powołany, by służyd społeczeostwu na miarę swoich potrzeb i możliwości. Bardzo często
przyjaciele stanowią punkt zwrotny w twoim życiu.

SŁOOCE - kwadratura - KSIĘŻYC
Istnieje konflikt pomiędzy świadomą wolą a nieświadomymi i odziedziczonymi wzorcami zachowao.
Wzorce te utrudniają wyrażanie swojej osobowości, a brak równowagi wewnętrznej prowadzi do
emocjonalnej niepewności. Masz pewne trudności z zaspokajaniem swoich pragnieo. Cierpisz z tego
powodu, iż musisz godzid się na ogromne kompromisy, aby otrzymad od życia to, czego chcesz.
Istnieje poważna różnica pomiędzy tym, czego pragniesz, a tym, co chcesz zrobid w celu osiągnięcia
tego. Sprawiasz wrażenie, jakbyś nigdy nie był do kooca przygotowany do tego, co masz robid i
podejmował tylko połowiczne próby zdobycia tego, co jest potrzebne do osiągnięcia sukcesu.
Pomimo, że pragniesz dostatniego życia, nie potrafisz podporządkowad się dyscyplinie koniecznej do
jego osiągnięcia. Ludzie, którzy mają coś do powiedzenia, nie zaakceptują Cię, jeśli nie pokażesz im
swej gotowości do pracy. Twoje negatywne reakcje wypaczają docierające do Ciebie informacje,
przez co jeszcze trudniej jest Ci uczyd się na podstawie doświadczeo. Generalnie reagujesz na bodźce
w sposób kłócący się z uznaniem, jakie chciałbyś uzyskad. Frustracja, jaką odczuwasz, hamuje twój
rozwój i staje się problemem w innych dziedzinach, takich jak sprawy domowe, zawodowe, oraz
związki towarzyskie i emocjonalne. Niepowodzenia na tych polach wskazują, że musisz się jeszcze
wiele nauczyd, zanim będziesz mógł się spodziewad jakiejś nagrody. Musisz się nauczyd kontrolowad
15

swoje emocje i wolę, uporządkowad je i poddad intelektowi. Wydajesz się myśled, że cokolwiek
zrobisz, przyniesie Ci to uznanie; musisz się jednak nauczyd, że tylko dzięki ciężkiej pracy i
samokontroli możesz dostad to, czego pragniesz. To, co zyskujesz dzięki swoim rutynowym
działaniom, zupełnie nie zaspokaja twoich potrzeb. Przede wszystkim nie zyskujesz dzięki temu
większej pozycji w świecie. Nie udaje Ci się również zdobyd przychylności wyżej od siebie
postawionych ludzi lub też dokonujesz tego za cenę znacznych ustępstw. Możesz wiele zyskad
rezygnując z takiego sposobu działania.
Również rodzina oraz życie domowe stoją na przeszkodzie twórczej realizacji samego siebie. Mogą
wystąpid trudności w porozumieniu się z kobietami lub w stworzeniu harmonijnego związku z uwagi
na uwarunkowania rodzinne z wczesnego dzieciostwa. Jeśli nic w sobie nie zmienisz, nie uda Ci się
prawdopodobnie stworzyd dobrej atmosfery w domu. Twoja skłonnośd do kłótni może wynikad z
braku poczucia emocjonalnego bezpieczeostwa. Możesz je uzyskad, jeśli spróbujesz byd bardziej
zgodny.

KSIĘŻYC - koniunkcja - WĘZEŁ KSIĘŻYCOWY PŁN
Masz szczęście dzięki umiejętności intuicyjnego przystosowania się do bieżących wydarzeo i ich
wykorzystaniu. W ekstremalnych przypadkach możesz hołdowad każdemu przynoszącemu sukces
trendowi, nie zastanawiając się nad wynikającymi z tego konsekwencjami. Twój entuzjazm sprawia,
że jesteś popularny. Masz także szczęście do kobiet oraz zachowujesz fason w kontaktach z
otoczeniem. Masz więc predyspozycje do handlu, rozrywki, polityki.
Gdy potwierdzą to inne elementy horoskopu, jesteś wspaniałomyślny i zainteresowany sprawami
religii.
Masz korzystny wpływ karmiczny, stanowiący nagrodę za miłośd bliźniego i gotowośd niesienia
pomocy innym, które to były przejawiane przez Ciebie we wcześniejszych wcieleniach.

KSIĘŻYC - opozycja - NEPTUN
Jesteś niezwykle utalentowany i twórczy. Zwykle decydującą rolę odgrywają procesy zachodzące w
podświadomości. Na wszystko, co dzieje się wokół Ciebie, reagujesz tak głęboko, że możesz mied
trudności z odróżnieniem prawdy od fikcji. Iluzje jakie sobie tworzysz - zarówno na swój temat, jak i
innych ludzi - wprowadzają wiele zamieszania w twoje stosunki z innymi. Niezwykle przejmujesz się
sprawami swego otoczenia. Mocno identyfikujesz się z innymi ludźmi, miejscami, rzeczami i w trakcie
tego procesu zatracasz czasem własną tożsamośd. Starasz się jednak uciekad przed problemami, nie
próbując szukad rozwiązania dla swojego braku bezpieczeostwa i chwiejnego charakteru. Istnieje
niebezpieczeostwo popadnięcia w alkoholizm lub narkomanię pod wpływem niewłaściwego
towarzystwa. Ryzykowne jest zajmowanie się zjawiskami paranormalnymi i astralnymi.
Pomimo że jesteś niezwykle twórczy i kochasz sztukę, możesz mied trudności z daniem wyrazu w
jakiś użyteczny sposób. Czasem inni wykorzystują Cię jako środek do własnej ekspresji, co może
powodowad u Ciebie rozgoryczenie. Powinieneś dużo dwiczyd i rozwijad posiadane talenty. Dzięki
temu będziesz mógł sam określid swoje cele, nie polegając przy tym na pomocy innych, którzy nie
zawsze muszą mied czyste intencje. Ważne jest, abyś nie porównywał się z innymi. Potrzebujesz
większej pewności siebie, aby uwierzyd, że możesz czegoś dokonad bez niczyjej pomocy. Ludzie mogą
wspinad się po twoich plecach, jeśli sobie na to pozwolisz.
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W pracy zawodowej masz tendencje do niedoceniania własnych umiejętności. Jako że jesteś
niezwykle wrażliwy i potrafisz świetnie wyczuwad problemy innych, możesz zostad doskonałym
lekarzem, analitykiem, doradcą lub badaczem. Najlepiej pracuje Ci się samodzielnie, gdy nikt Ci nie
przeszkadza i nie próbuje wykorzystad. Powinieneś wystrzegad się podejrzanych interesów i
przedsięwzięd finansowych.
Sprawy domowe są nieuporządkowane i zagmatwane z powodu lenistwa i nieodpowiedzialności lub
na wskutek uwarunkowao psychicznych mających swe źródło w przeszłości. W sprawach osobistych
przeszkadzają Ci podobne iluzje, jak w innych dziedzinach życia. Osiągnięcie satysfakcji w tej materii
wymaga od Ciebie trzeźwego spojrzenia i gotowości do zawierania koniecznych kompromisów. W
miłości do partnerki musisz znaleźd miejsce na akceptację domowych obowiązków, tolerancję
ludzkich słabości oraz zrozumienie faktu, że wzajemne ustępstwa mogą bardzo poprawid stosunki
między Wami. Musisz pamiętad, że ideały raczej nie istnieją, a nawet gdyby się jakiś trafił, to trudno
byłoby go rozpoznad.
Mogą pojawid się choroby o podłożu psychosomatycznym i napięcia emocjonalne, zaś u osób o
słabej osobowości, tendencje pasożytnicze.

MERKURY - koniunkcja - SATURN
Jesteś człowiekiem poważnym, rozsądnym i odpowiedzialnym. Cechy te ukształtowało w Tobie
wychowanie we wczesnych latach życia. Problemy rozwiązujesz w sposób logiczny i rzadko tracisz
czas na sprawy mało istotne. Ponieważ z każdego doświadczenia wyciągasz coś znaczącego,
stanowisz skarbnicę informacji. W dyskusjach jesteś dobrym słuchaczem, a swoje zdanie wyrażasz w
ostrożny sposób. Wolisz realizowad cele leżące w twoim zasięgu, niż bujad w obłokach. Negatywną
cechą jest nadmierny krytycyzm, zbytnie zamartwianie się, porażki mogą Cię wpędzid w bolesną
depresję.
Nie jesteś zbyt elokwentny i wymowny, myślenie masz za to dokładne, skrupulatne, logiczne i
naukowe. Masz wyjątkowe zdolności matematyczne i naukowe, dobrą wyobraźnię przestrzenną wyczuwasz strukturę i formę. Posiadasz też dalekowzrocznośd, przezornośd, talent organizacyjny i
dokładnośd planowania. Kiedy piszesz lub przemawiasz, nie ominiesz żadnego punktu. Możesz zostad
matematykiem, projektantem, inżynierem, konstruktorem architektem, konserwatorem,
nauczycielem lub politykiem. Sukces możesz też odnieśd w wielu innych zawodach. Jeśli jednak praca
nie będzie wymagała od Ciebie wykorzystania posiadanych talentów, szybko stracisz dla niej
zainteresowanie. Jeśli natomiast będziesz widział, że twoje wysiłki zostają docenione, włożysz w swą
pracę wiele serca. Jako że z usposobienia jesteś raczej samotnikiem, będziesz lepiej pracował, jeśli
nikt nie będzie Cię poganiał. Wolisz zajęcia samodzielne, gdyż współpracownicy Cię rozpraszają.
Pracodawca będzie Ciebie uważał za wartościowego pracownika ze względu na twoją uczciwośd i
szczerośd, a także dążenie do wywiązywania się z przyjętych na siebie zobowiązao. Nie oczekujesz
bowiem, że będziesz dostawał pieniądze za nic. Pomimo uzdolnieo intelektualnych i znacznej ambicji,
możesz nie zostad od razu doceniony lub też długo będziesz pozostawad w cieniu rywali. Okresowo
możesz napotykad na trudności w swej karierze. Powinieneś bardzo uważad, aby współpracownicy
nie podkradali Ci pomysłów. Tak bardzo chcesz pokazad, jak należy coś robid, że możesz niechcący
ujawnid informację, której nie powinieneś. Gdy jednak masz dobry pomysł, nie bój się go głośno
powiedzied. Jeśli jesteś nieśmiały, znajdź kogoś zaufanego, kto by zrobił to za Ciebie.
Możesz sprawiad wrażenie, że nie interesują Cię zbytnio kontakty towarzyskie. W rzeczywistości
jesteś zwykle pochłonięty rozmyślaniami nad tym, co ktoś powiedział wcześniej. Czasem może się
wydawad, że jesteś obecny w towarzystwie jedynie ciałem. W dużych zgromadzeniach możesz
wydawad się tak nieobecny, że ludzie nie wiedzą, czy tam rzeczywiście jesteś.
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Odczuwasz potrzebę zaufania jakiejś bliskiej osobie. Twoje uczuciowe zainteresowania wzbudzają
ludzie dojrzali, uczciwi, szczerzy i odpowiedzialni. Tradycja i zwyczaje dają Ci poczucie
bezpieczeostwa, darzysz je więc szacunkiem. Wyznajesz najprawdopodobniej tę samą religię, co twoi
rodzice. Z uwagi na zbytni sceptycyzm, niezbyt łatwo akceptujesz nowości czy niezwykłości, chyba że
zostanie Ci udowodnione, że przyniosą coś lepszego, niż było w przeszłości.
Jeśli nie będziesz częściej robił sobie przerw na odpoczynek, możesz zacząd odczuwad duże napięcia.
Jak najczęściej rób sobie "małe wakacje" i po prostu trad czas, nie robiąc nic ważnego. Podchodź do
życia z większym optymizmem i naucz się śmiad ze swych błędów. Jest to konieczne, abyś nie stał się
chorobliwie opętany przez jedynie ważne, wielkie sprawy.

MERKURY - sekstyl - MARS
Odznaczasz się bystrością, dużą energią umysłu i nienasyconą ciekawością, która nie pozwala Ci
spocząd, zanim nie zdobędziesz upragnionej wiedzy. Proces taki oczywiście nie ma kooca, dzięki
czemu nigdy nie przestajesz się uczyd. Ponieważ zależy Ci, aby zdobyd uznanie osoby z którą
rozmawiasz, zanim wygłosisz jakiekolwiek stwierdzenie, pragniesz mied pewnośd, że twoje informacje
są pełne i prawdziwe. Potrafisz mówid w sposób działający na wyobraźnię i odpowiednio
udramatyzowany. Często udaje Ci się przekonad i przeciągnąd na swą stronę tych, którzy mają
odmienne od Ciebie zdanie. Wiesz, ile mówid, aby nie zanudzid słuchaczy. Zwykle zresztą na długo
przedtem udaje Ci się ich przekonad. Nigdy nie wyciągasz wniosków, zanim nie masz pewności co do
faktów, na których je oparłeś.
Jesteś niezwykle przyjaźnie i bezpośrednio nastawiony do innych; za stratę czasu uważasz czekanie,
aż zostaniesz sobie z kimś oficjalnie przedstawiony. Uwielbiasz spotykad ludzi i z nimi rozmawiad.
Pomimo że potrafisz mówid w sposób przekonujący, jesteś również dobrym słuchaczem, w ten
sposób wiele się uczysz. Kiedy potrzebujesz jakiejś informacji, nigdy nie wstydzisz się zapytad kogoś,
kto wie.
Wszelkie czynności planujesz, dlatego jesteś efektywny i produktywny a twoje pomysły są
praktycznie realizowane. Przyjazne usposobienie i bystrośd umysłu oraz zdolności naukowe i
techniczne mogą przynieśd Ci powodzenie w wielu dziedzinach. Mogą Cię pociągad takie zawody jak:
prawo, nauczycielstwo, pisarstwo, publicystyka, czy jakiekolwiek inne wymagające szybkiego
myślenia. Możesz odnieśd sukces jako reporter; w zawodzie tym szczególnie może Ci odpowiadad
koniecznośd ciągłego ruchu. W pracy tej nigdy nie zabraknie Ci kontaktów z czymś nowym. Poza tym
potrafisz pisad w sposób niezwykle interesujący i tchnąd życie nawet w najbardziej ponure tematy.
Twoim największym talentem, który powinieneś zawsze starad się wykorzystywad, jest umiejętnośd
komunikacji. Jako że lubisz walczyd, odpowiadad może Ci również polityka. Może stanowid ona
również doskonałą sposobnośd przedstawienia swoich poglądów.
Chod jesteś przyjazny wobec innych, niech jednak niebiosa mają w swej opiece tego, kto
próbowałby Cię oszukad. Potrafisz odparowad w sposób tak zjadliwy i cięty, że osoba taka nie będzie
już raczej próbowała Cię prowokowad. Jesteś prawdomówny, nawet gdy jest to bolesne, jednakże
gdy zdarzy Ci się pomylid, potrafisz się do tego przyznad i śmiad się z siebie samego. Będąc dobrym
strategiem opanowujesz tajniki gier umysłowych (szachy, brydż).

MERKURY - sekstyl - JOWISZ
Nigdy nie pozostajesz w spokoju. Posiadasz intuicję, ogromne zdolności umysłowe, potrafisz myśled
abstrakcyjnie oraz odznaczasz się dobrym osądem rzeczywistości. Twój apetyt na wiedzę jest
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niezaspokojony; posiadasz także niespotykaną zdolnośd gromadzenia informacji. Nie satysfakcjonuje
Cię jednak jedynie bycie dobrze poinformowanym; równie ważne jak zdobywanie wiedzy, jest dla
Ciebie jej konstruktywne wykorzystywanie. Dzięki doskonałemu opanowaniu języka, potrafisz
niezwykle przekonująco mówid i pisad. Prawda jest dla Ciebie bardzo ważna - nie popuścisz nikomu,
kto będzie głosił podejrzane twierdzenia. Nie pozostawiając nic przypadkowi, nie ustaniesz, aż się
przekonasz, czy są one prawdziwe. Nie możesz znieśd, gdy ktoś publicznie wypowiada się na tematy,
na których się nie zna. Zdajesz sobie sprawę, że w nieodpowiednich rękach wiedza może byd
niebezpieczna; od razu reagujesz, gdy widzisz, że ktoś używa jej w celu zdobycia kontroli nad innymi.
Nie mogąc znieśd tego typu nadużyd, odmawiasz komukolwiek prawa do postępowania w ten
sposób.
Zawsze jesteś chętny do udzielania pomocy innym, chorym czy znajdującym się w
niebezpieczeostwie. Twoja pomoc może byd w formie porady lub konkretnego czynu.
Swe twórcze zdolności możesz wykorzystad w takich dziedzinach jak: szkolnictwo, publicystyka,
dziennikarstwo, powieściopisarstwo zawierające wątki historyczne, czy też zawody związane z
publicznym przemawianiem. Dobre prognozy dla wszelkich zajęd intelektualnych, szczególnie
wiążących się z filozofią, religią, prawem i wyższym wykształceniem. Możesz również odnieśd sukces
w innych dziedzinach, jeśli wiążą się one z komunikacją i praktycznym stosowaniem wiedzy oraz
informacji. Twoje pragnienie wiedzy i poszukiwania prawdy nigdy nie mają kooca. Jako nauczyciel
będziesz inspirował swych uczniów do osiągania szczytów swego rozwoju.
Szczególnie rozwijające mogą byd dla Ciebie podróże, które pomogłyby Ci w zrozumieniu
narodowych i etnicznych różnic między ludźmi. Mógłbyś wtedy przełożyd swe wrażenia na
oświecające czytelnika artykuły. Nie będąc żarliwym wyznawcą jakiejkolwiek zorganizowanej religii,
doceniasz jednak wagę jakiejkolwiek wiary. Pozostawiasz każdemu wolnośd co do wyboru jej
przedmiotu i nigdy nie próbujesz narzucid komuś swej ideologii.

MERKURY - sekstyl - MEDIUM COELI
Rozumiesz potrzebę planowania swych działao w sferze zawodowej i domowej. Utrzymujesz dobre
kontakty z osobami wpływowymi, mogą to byd pracodawcy czy inne osoby na stanowiskach, dzięki
czemu zyskujesz uznanie dla swych projektów.
Utrzymujesz również dobre kontakty z członkami rodziny, dbasz o harmonijną atmosferę rodzinną.
Potrafisz połączyd obowiązki rodzinne z zawodowymi bez ujemnych następstw.

MERKURY - kwadratura - NEPTUN
Roztargnienie, marzycielstwo i niezdolnośd do koncentrowania się nad szczegółami, niezamierzona
niesłownośd. Wyobraźnia często Ci przeszkadza w logicznym myśleniu, uciekasz myślami od
rzeczywistości. Czasem podświadomośd płata figle świadomości, co sprawia, że będąc świadomie
zaangażowany w jakieś zagadnienie, popełniasz błędy lub zapominasz o innych sprawach. Jest to z
reguły wynikiem tłumionych uczud i odczud. Możesz napotykad na trudności w porozumieniu się z
innymi, ze względu na zbyt mały obiektywizm lub przedstawianie zbyt abstrakcyjnych lub
mistycznych poglądów. Czasem bywasz niedyskretny, ale na ogół nie jest to z premedytacji, lecz przez
nieuwagę.
Twój lęk przed odpowiedzialnością powoduje problemy zarówno w życiu emocjonalnym, jak i
materialnym. Wydajesz się niezdolny do realistycznego spojrzenia na rzeczywistośd i przy pomocy
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pozornie logicznych argumentów wmawiasz sobie, że otaczające Cię problemy nie istnieją.
Wynikające z takiej postawy zamieszanie komplikuje sprawy do tego stopnia, że prawda staje się
zupełnie niemożliwa do znalezienia. Za twój eskapizm częściowo odpowiedzialne jest wychowanie w
dzieciostwie.
Dopóki nie zaczniesz stawiad czoła otaczającej Cię brutalnej rzeczywistości, twój rozwój będzie
znacznie ograniczony. Ogromna wrażliwośd sprawia, że małe problemy stają się dla Ciebie wielkimi.
Jesteś osobą utalentowaną, musisz byd jednakże przygotowany na pojawiające się od czasu do czasu
niepowodzenia, gdy podejmujesz jakiekolwiek współzawodnictwo. Wyzwanie jakie ono stanowi,
może przeszkodzid Ci w osiągnięciu sukcesu, jeśli nie nauczysz się samokontroli i nie nabierzesz
większej pewności siebie. Gdy będziesz ze sobą szczery, zrozumiesz swoje ograniczenia. Możesz
odnieśd sukces jako pisarz, aktor, nauczyciel, artysta, lub też pracownik opieki społecznej robiący coś
dla dobra innych. Musisz jednak jasno określid swoje cele i nauczyd się skupiad uwagę tylko na jednej
rzeczy w danym momencie. Jest to niezwykle ważne, zbyt wiele spraw w jednym czasie uwydatni
twoje słabości i przyczyni się do porażki. Najlepiej, abyś zaangażował się w działania służące
potrzebom innych. Zajęcie się obcymi problemami pomoże Ci rozwiązad własne.
Powinieneś byd ostrożny w swoich sprawach uczuciowych, ponieważ wyobraźnia może płatad Ci
figle. Jeśli weźmiesz czyjeś chwilowe zainteresowanie za oznakę miłości, możesz przeżyd
rozczarowanie. Ponad wszystko nie powinieneś brad na siebie zobowiązao wobec drugiej osoby,
zanim nie zdobędziesz pewności co do szczerości jej uczud. Łatwo możesz stad się ofiarą swojego
pragnienia przeżycia idealnego związku. Rozwijaj swe talenty, abyś nie czuł się osamotniony, gdy
czasem zostanie sam.
Może pojawid się zainteresowanie ezoteryką lub mistycyzmem.

MERKURY - opozycja - ASCENDENT
Starasz się zawsze podzielad zdanie ludzi, wśród których aktualnie się znajdujesz. Bojąc się
odrzucenia z ich strony, najpierw słuchasz, co inni mają do powiedzenia i dopiero na koocu
wypowiadasz swoją opinię. Pomimo że robisz to w sposób inteligentny, ludzie są raczej skłonni
przypuszczad, że nie masz własnego zdania. Z tego tez powodu niezbyt się z Tobą liczą. Ty zaś
chciałbyś uchodzid na najbardziej zgodną osobę pod Słoocem. Ludzie dobrze się czują w twoim
towarzystwie, bo wiedzą, że zawsze się z nimi zgodzisz - nawet wtedy, gdy nie będą mieli racji. W
rzeczywistości po prostu bardzo się starasz byd lubianym; nie wiesz jednak, że zyskałbyś większy
szacunek, gdybyś był bardziej szczery i mniej tolerancyjny.
Możesz budzid podziw tym, że mówisz zawsze właściwe rzeczy we właściwym czasie. Jesteś też
doskonałym rozmówcą i możesz robid ze słuchaczami praktycznie wszystko, co tylko chcesz. Nie ma
więc potrzeby, abyś udawał kogoś innego, niż jesteś. Czasami dla wywarcia lepszego wrażenia możesz
cokolwiek koloryzowad fakty związane ze swoją rodziną i przodkami. Lub też możesz tak
manipulowad prawdą, aby odpowiadała ona twoim celom.
Ze swoimi zdolnościami komunikacyjnymi możesz się doskonale sprawdzid w zawodach
wymagających bliskiego kontaktu z innymi. Jesteś ceniony dzięki swojemu dowcipowi i zgrabnej
konwersacji. Nadajesz się do wszelkich zajęd społecznych, publicystyki, czy też środków komunikacji,
gdzie możesz się wykazad umiejętnością świetnego radzenia sobie z ludźmi. Masz predyspozycje do
działalności w handlu, służbie informacyjnej (agencja), wszelkiego rodzaju przedstawicielstwach.
Możesz byd dobrym dyplomatą, ponieważ rozumiesz punkt widzenia innych. Interesowad Cię może
studiowanie prawa.
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Pomimo że naprawdę lubisz ludzi oraz ich potrzebujesz, nie chcesz mied poczucia, że jesteś im coś
winien. Jesteś bardzo niezależny i nie znosisz chodby chwilowego ograniczenia swej wolności. Starasz
się zawsze zdobyd przyjaźo osób, które mogą Ci pomóc w osiągnięciu twoich celów, w zamian
również chętnie spieszysz im z pomocą, gdy tego potrzebują. Bez wsparcia innych trudno Ci będzie
zdobyd pozycję, o jakiej marzysz. Nie zapominaj o nich, gdy osiągniesz już sukces.
Bliskich przyjaciół masz z kręgu intelektualistów. Związek małżeoski powinieneś zawrzed z osobą
inteligentną.

WENUS - koniunkcja - PLUTON
Jesteś szlachetny. Nie potrafisz pogodzid się z niesprawiedliwością społeczną i czujesz, że koniecznie
powinieneś coś z nią zrobid. Dziwi Cię obojętnośd oficjalnych czynników wobec takiego stanu rzeczy.
Jeśli istnieje gdzieś program poprawy takiej sytuacji, chętnie się do niego przyłączysz, pod warunkiem
jednak, że będzie on służył najbardziej potrzebującym. Jesteś zdania, że nigdy nie jest za wiele
poświęceo, nawet jeśli mogą one pomóc tylko w niewielkim stopniu. Możesz wykorzystad swą
głęboką troskę o ludzką godnośd, biorąc udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych. Wiesz, jak
wywrzed nacisk na innych, szczególnie tych bardziej zamożnych, aby uzyskad ich poparcie dla swych
celów.
Posiadasz wiele sił twórczych i talent artystyczny, który możesz wyrażad poprzez widowiska
teatralne, operę czy poważniejsze musicale.
Wzbudzasz głębokie reakcje w innych, nawet tych, których spotykasz tylko przypadkowo. Są to
reakcje zarówno pozytywne, jak i negatywne; niektórym możesz się wydawad niezwykle pociągający i
ponętny, podczas gdy inni mogą się bad, że wpadną w pułapkę twojego nieodpartego czaru. Z czasem
uwolnisz się od absorbującego Cię w dużym stopniu seksu i będziesz bardziej w stanie cieszyd się
wszystkimi rodzajami stosunków międzyludzkich. Przyciągasz innych jak magnes. Może ich pociągad
twój zmysł dramatyczny czy zdolności artystyczne. Może ich też fascynowad to, że bez lęku
angażujesz się w głębokie, a czasem niebezpieczne związki, które mogą byd karmiczne. Możesz
doświadczyd emocjonalnej śmierci i takiegoż odrodzenia.
Pragnąc emocjonalnego spełnienia w miłości, będziesz napotykał powtarzające się kryzysy. Dążysz
do skrajności, zarówno na poziomie fizycznym, jak i emocjonalnym, a poprzez swe niezwykle silne
potrzeby w sprawach miłości, przyciągasz do siebie wiele różnorodnych partnerek. Wobec swej
aktualnej wybranki jesteś niezwykle zaborczy, możesz jednakże łatwo zwrócid swą uwagę w stronę
innej kobiety, która wydaje się dawad możliwośd stworzenia głębszego związku. Wymagasz też często
fizycznego dowodu miłości od tej, z którą wiążesz się emocjonalnie. Ponieważ jesteś zdolny do
ogromnych poświęceo dla tej, którą kochasz, jesteś zdania, że partnerka również powinna zdobyd się
na pewne materialne wyrzeczenia, aby zaświadczyd o szczerości swych uczud. Chcesz się dzięki temu
przekonad, że związek ten, to coś więcej niż tylko fizyczna fascynacja i daje szanse stworzenia trwałej
więzi. Zawsze masz nadzieję na stworzenie totalnego związku, działającego na wszystkich poziomach
partnerstwa - fizycznym, emocjonalnym i duchowym.
Gdy koniunkcja jest negatywnie aspektowana - możliwośd wielkiej deprawacji. Może pojawid się
rozwiązłośd seksualna i nadużywanie przyjemności.
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WENUS - sekstyl - NEPTUN
Jesteś obdarzony żywą wyobraźnią artystyczną. Masz talent przekształcania swych wrażeo
zmysłowych na zrozumiałe dla innych wzorce. Zawsze potrafisz znaleźd środki wyrazu dla swej
kreatywności i wzbogacid w ten sposób swe życie. Jesteś również pełen zrozumienia dla innych i ich
problemów.
Możesz odnieśd sukces w wielu różnorodnych zawodach. Łatwo przychodzi Ci rozwiązywanie
problemów, szczególnie związanych z ludźmi. Masz uspokajający wpływ na innych, dzięki czemu
możesz się sprawdzid na polach związanych z medycyną i fizykoterapią. Jako mediator w sporach
potrafisz odtworzyd pozory porządku, nawet w bardzo niesprzyjających warunkach. Do twojego
charakteru szczególnie pasują różnego rodzaju organizacje społeczne. Jeśli wybierzesz bardziej
samotną drogę, możesz zająd się jakąś formę sztuki inspirowanej natchnieniem - plastyką, muzyką czy
też pisaniem.
W kontaktach towarzyskich jesteś niezwykle uprzejmy. Masz duszę romantyka i wyczuwasz osoby
podobne sobie. Szczególnie ciągnie Cię do ludzi, którzy tak jak Ty nie lubią tego, co brzydkie i brudne.
Twoje uczucia i skłonności mogą wiązad się z religią. Pragniesz doświadczyd najwznioślejszego rodzaju
miłości i jesteś gotów wiele dla niej poświęcid. Powinieneś jednak rozsądnie ograniczyd swe
oczekiwania, jeśli nie chcesz przeżyd rozczarowao. Jesteś raczej skłonny do ustępstw koniecznych do
stworzenia z kimś związku. Potem często okazuje się, że aby go utrzymad, zmuszony jesteś do
kolejnych kompromisów. Od czasu do czasu możesz czud, że dręczą Cię kłopoty. Gdy się tak zdarzy,
powinieneś uważad, aby nie popaśd w obojętnośd lub apatię. Dzięki swej wrażliwej naturze reagujesz
silniej od innych w podobnych okolicznościach.

WENUS - kwadratura - JOWISZ
Lubisz sobie pobłażad a ze skłonności do lenistwa zbyt lekko podchodzisz do swoich obowiązków.
Kiedy wszystko idzie po twojej myśli, jesteś otwarty i miły, jednakże gdy Ci się sprzeciwid, stajesz się
trudny do wytrzymania. Możesz obiecywad, że zgodzisz się na ustępstwa, w większości przypadków
są to jednak tylko puste gesty. Nie cierpisz byd zmuszanym do czegokolwiek i chciałbyś, aby wszyscy
to wiedzieli, zanim spróbują skłaniad Cię do zrobienia czegoś. Wydaje Ci się, że twoje kłótnie z innymi
wynikają głównie z tego, iż ta druga osoba Cię nie rozumie. Potrafisz byd szczodry, ale głównie wtedy,
gdy zaspokaja to twoje ukryte potrzeby; możesz wycofad się z obietnicy pomocy komuś, mówiąc, że
nie byłaby ona należycie doceniona.
Nie powinieneś przyjmowad tak bardzo defensywnej postawy; większośd ludzi gotowa iśd na
kompromis, jeśli da się im na to szansę. Tobie jednak wydaje się, że otrzymujesz większą, niż na to
zasługujesz porcję przykrości od osób, które starają się Cię wykorzystad. Jeśli nie będziesz udawał
kogoś innego niż jesteś, spotkasz ludzi, z którymi będziesz mógł się związad. Powinieneś nauczyd się
wspaniałomyślności wobec innych, nawet jeśli będzie bolała Cię myśl, że owa szczodrośd nie będzie
nigdy odwzajemniona. Zdziwid Cię może odkrycie, że większośd ludzi jest hojna z natury. Czasem
masz do siebie duże pretensje, iż byłeś zbyt niedobry dla tych, którzy na to wcale nie zasługiwali. Gdy
zaczniesz zwracad większą uwagę na potrzeby i pragnienia ludzi, zyskasz dużą życzliwośd z ich strony.
Najważniejszym zadaniem dla Ciebie jest nauczenie się, aby nie byd tak bardzo podejrzliwym wobec
innych, a także tak wymagającym dla najbliższych.
Posiadasz potencjały do wykonywania wielu zawodów, musisz jednak najpierw nauczyd się brad na
siebie odpowiedzialnośd. Możesz nie mied możliwości zajmowania się wszystkimi rzeczami, którymi
byś chciał, musisz byd jednak realistą. Jesteś nieco rozrzutny, lubisz otaczad się zbytnim luksusem.
Masz skłonnośd do zbytniego folgowania swoim zachciankom a powinieneś się nauczyd, że najpierw
musisz zarobid na życie, a dopiero gdy wypełnisz wszystkie obowiązki, możesz sobie pozwolid na
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więcej rozrywek. Jest bowiem prawie niemożliwe pogodzid te dwie rzeczy na raz. Masz skłonności do
przesady w planowaniu swoich osobistych spraw, w tym również dotyczących partnerstwa i pracy
zawodowej. Wydaje Ci się, że wszyscy będą pragnąd Ci pomóc i zdobyd twoje uznanie. Prawda jednak
wygląda tak, że to Ty pragniesz uznania i gotów jesteś posunąd się nawet do niezbyt uczciwych
sposobów w celu jego zdobycia. Będziesz musiał się zmierzyd z tymi problemami, jeśli chcesz coś
osiągnąd. Gdy je pokonasz, znajdziesz się na najlepszej drodze do sukcesu w takich dziedzinach jak:
podróżnictwo, public relations, poradnictwo, itp. Twoją najmocniejszą stroną jest umiejętnośd
komunikacji, którą możesz z powodzeniem wykorzystad dla osiągnięcia zamierzonych celów.
Możesz ponosid straty finansowe w związku z małżeostwem, partnerstwem lub interesami, może to
byd także następstwem kłopotów prawnych. Może dojśd do rozpusty i buntu przeciwko zasadom
moralnym i religijnym. Z powodu skłonności do folgowania sobie możesz mied kłopoty z utrzymaniem
właściwej wagi. Powinieneś zrezygnowad z wysokokalorycznych potraw. Ważny jest dla Ciebie
wypoczynek i jeśli nie możesz pozwolid sobie na dłuższy sen, spróbuj częstych krótkich chwil relaksu.

WENUS - trygon - WĘZEŁ KSIĘŻYCOWY PŁN
Masz bardzo subtelne maniery, znasz zasady savoir-vivru i potrafisz zachowad się prawidłowo w
każdej sytuacji, stąd też jesteś zazwyczaj bardzo lubiany. Często jednak zadowalasz się
powierzchownymi kontaktami z innymi - jeśli pozostała częśd horoskopu nie zaprzeczy temu i wskaże
na głębię odczud.

MARS - koniunkcja - MEDIUM COELI
Jesteś ambitny i pragniesz osiągnąd znaczenie towarzyskie i zawodowe. Twoja energia jest
skierowana na osiągnięcie jasno sprecyzowanych celów i zrealizowania długodystansowych
przedsięwzięd. Lubisz współzawodniczyd z innymi o wysoką pozycję.
Chętnie zajmujesz się polityką. Możliwości pracy w przemyśle i wytwórczości oraz w zawodach
związanych z maszynami i wiedzą inżynierską. Możliwa kariera wojskowa.

CERES - koniunkcja - URAN
Pielęgnując innych skupiasz się na rozwijaniu zdolności niezależnego myślenia i wyrażania własnej
indywidualności. Instynktownie rozumiesz to, że różnorodnośd jest bogactwem, a unikalnośd jest
tym, co czyni ludzi wyjątkowymi. Możesz doświadczad tego, że twój duch lub umysł robi sobie, np.
podczas snu lub w trakcie nagłych przebłysków intuicji, "wycieczki" do innych rzeczywistości, gdzie
nie obowiązuje czas, oferujących szersze spojrzenie na świat, co może też sprawiad, że będziesz
bardziej skłonny zachęcad tych, których uczysz lub tych, o których dbasz do tego rodzaju eksploracji.
Mogłeś doświadczyd nieoczekiwanych utrat i pojednao, które mogą dawad wgląd w naturę własnego
życia lub świata bądź zaowocowad poszerzonym zrozumieniem. Utrata matki lub osoby pełniącej nad
Tobą opiekę mogła silnie wpłynąd na rozwój twoich ideałów i aspiracji, co z kolei mogło wpłynąd na
twoją zdolnośd (lub jej brak) nawiązywania bliskich więzi.
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CERES - koniunkcja - ERIS
Ceres jest uosobieniem opiekuoczości, poświecenia i służenia, a Eris wnosi w życie niezgodę,
konflikty i wszczynanie waśni. Nie wiesz, jak masz się znaleźd w niektórych sytuacjach sytuacjach, bo
w twojej psychice działają dwie siły przeciwstawne, które nie odnajdują się w zintegrowaniu, one po
prostu się odpychają.
Możesz na przykład odczud, że nie jesteś zadowolony ze swoich zasług czy poświecenia na rzecz
innych, ponieważ masz pretensję, za to, że nie zostałaś dostatecznie podziwiany za twoje
zaangażowanie. W tej sytuacji powinieneś uzmysłowid sobie, aby nie powtórzyło się to w przyszłości,
czyli wcześniej zbadad, gdzie mógłbyś pracowad bez poczucia rozczarowania.

CERES - trygon - SATURN
Możesz byd samotnie wychowującym rodzicem (lub mogłeś byd wychowywany przez samotnego
rodzica), w związku z czym łączenie rodzicielstwa z karierą zawodową może nie tylko przychodzid Ci z
łatwością, ale możesz również świetnie sobie radzid w obu tych dziedzinach. Potrafisz nauczyd swoje
dzieci samowystarczalności, jak również zapewniania pielęgnacji i bezpieczeostwa. Możesz wybrad
wyważone i praktyczne podejście do rozwiązywania problemów związanych z nieobecnością
rodziców. Jako rodzic jesteś praktyczny i wspierający, jak również pochwalasz przyjęcie
odpowiedzialności za siebie, samodzielnośd i zachowywanie świadomości swojej własnej wartości.

CERES - kwinkunks - LILITH
Ten aspekt nie należy do dobrych układów astrologicznych, ponieważ te dwa obiekty kosmiczne są
przypisane do innych funkcji i zadao, i w dodatku są w koniunkcji ze sobą, mocno ogniskując,
stymulując się nawzajem, łączą się w jedną potężną siłę. A taka koniunkcja jest właśnie zaliczana do
aspektów destrukcyjnych, która niszczy zewnętrznie i wewnętrznie.
Ceres jest związana potrzebą opiekowania się innymi, dawania ciepłych uczud, macierzyoskości i
dokarmiania, a Lilith jest nie zintegrowaną animą i mroczną stroną, wszystko co napotka ze strony
Ceres neguje. Po prostu w oczach Lilith nie jest mile widziana potrzeba troski o innych ludzi, po
prostu ona to odrzuca. To jakby dwie siły walczą między ze sobą o swoją rację i tutaj trudno mówid o
tym, aby mogły ze sobą harmonizowad, a nawet pójśd chociażby na najmniejszą ugodę. W tej sytuacji
aspekt może nie funkcjonowad w sposób prawidłowy i te dwa archetypy bytujące w twojej psychice
będą do kooca życia skłócone. I może przejawiad się w postaci takich objawów jak niespełnienia
wewnętrznej potrzeby uczud, bezpieczeostwa, pragnieo.
Brak należytego przepracowania związanego z tym aspektem może byd przyczyną zaburzenia w
twojej osobowości. Jeśli przepracujesz świadomie te dwie boginie, mogą byd one dla Ciebie
uzdrowicielkami, po to, żebyś umiał rozpoznad co naprawdę Ci przeszkadza w życiu, rozwiązywad
problemy i nie powtarzad błędów. Takie świadome, umiejętne rozwiązywanie problemów może
załagodzid w Tobie burzliwe energie i w obszarach twojej podświadomości doprowadzid do
równowagi.
To, jakich obszarów może Cię dotknąd, jest wiele. Nieustanny wewnętrzny konflikt związany z
potrzebą wspomagania innych i "a co z tego będę miał". Od samego początku, któryś z twoich
rodziców mógł stad się osobą toksyczną uniemożliwiającą Ci jakiekolwiek prowadzenie własnego
życia albo był bezradny ze względu na swoją biernośd albo niemożnośd pielęgnowania wzajemnej
więzi. Twoja matka mogła mied trudności z karmieniem piersią.
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Niekiedy mogłeś mied problemy z bliskimi osobami, które Ciebie nie obdarzały troską, pielęgnacją,
uczuciem, ciepłem Jeśli doznawałeś w przeszłości wykorzystywania seksualnego i przemocy to
możesz przejawia się w życiu późniejszym tendencje do stania się sprawcą wykorzystania
seksualnego i przemocy.
Może wskazywad na problemy z przyswajaniem pokarmu (przewlekły zespół złego wchłaniania),
stosowaniem diety, odmawianiem sobie pokarmu po t,o by utrzymad odpowiednią figurę, możliwe
jest popadanie w anoreksję lub bulimię. Bywa tak, że taki zaburzony kontakt i toksyczne więzi mogą
prowadzid do poważnych zaburzeo w odżywianiu.
Mogłeś przyjśd na świat z wyniku sztucznego zapłodnienia, na przykład in vitro. Możesz mied
zaburzenie wewnętrznego zegara biologicznego lub niechęd do życia w harmonii z naturą.

JOWISZ - sekstyl - SATURN
Twoją najcenniejszą cechą jest ogromna ilośd zgromadzonej wiedzy. Jesteś zawsze dobrze
poinformowany i posiadasz nadzwyczajną zdolnośd rozumienia faktów. Zawsze znajdujesz jakieś
zastosowania posiadanej wiedzy, chod innym może się ona wydawad bezwartościowa. Wyznajesz
starą zasadę, że wszelka wiedza jest użyteczna, przynajmniej w tym sensie, że wzbogaca i poszerza
horyzonty. Dzięki swej umiejętności planowania, masz duże szanse, że uda Ci się zrealizowad swe
twórcze pomysły. Pełen optymizmu, entuzjazmu i wiary w siebie, zdajesz sobie jednak sprawę, że
nawet najlepszy plan nie zrealizuje się sam, lecz wymaga ciężkiej pracy. Czując potrzebę wzrostu i jak
najlepszego wykorzystania posiadanych możliwości, nieustannie szukasz nowych sposobów
wyrażania siebie. Zawsze dbasz o to, aby twoje działania były zgodne z prawem i szczycisz się tym, że
osiągasz swoje cele, nie uciekając się do wątpliwych moralnie praktyk. Filozoficzne zainteresowania
bez wątpienia wzmacniają twoje przekonanie, że szczerośd i uczciwośd popłacają na dłuższą metę.
Możesz z powodzeniem wykorzystad swe talenty w wielu dziedzinach, takich jak na przykład: prawo,
szkolnictwo, pisarstwo, dziennikarstwo, polityka czy kapłaostwo. Dużą satysfakcję może Ci sprawiad
praca na rzecz poprawy bytu jakichś konkretnych osób lub grupy społecznej. Szczególnie czuły jesteś
na wszelkie nadużycia i niegospodarnośd władzy; możesz wszczynad kampanie mające na celu
poinformowanie społeczeostwa o takich praktykach. Zanim jednak zgłosisz swoje informacje
właściwym władzom, musisz byd pewien ich prawdziwości; bierzesz na siebie całkowitą
odpowiedzialnośd za to, co robisz i bez lęku możesz stawid czoła każdemu, kto by próbował to
kwestionowad. Możesz byd doskonałym nauczycielem - potrafisz bowiem mówid w sposób
odpowiednio udramatyzowany, czyniąc przez to lekcje niezwykle interesującymi. Wiesz, jak nawiązad
z młodzieżą bliskie porozumienie, pobudzając ją do własnych poszukiwao sensu życia. Umiesz
przekazad swą wiedzę i zrozumienie świata tym, którzy chcą z niej skorzystad. Przyczyniasz się dla
dobra społeczeostwa, wykazując szczerą troskę o jego członków. Twoje głębokie zrozumienie
rzeczywistości może stanowid podstawę pracy publicystycznej podejmującej ważne tematy, na
przykład poprawę zarządzania programami pomocy społecznej. Twoją uwagę przyciągają sprawy o
dużym znaczeniu, co do których czujesz się w obowiązku powiadomid innych. Jesteś rzecznikiem sił
ujawniających społeczną niesprawiedliwośd.

JOWISZ - kwadratura - PLUTON
Masz skłonności do buntu przeciw obowiązującej moralności. Szukając łatwiejszych sposobów
realizacji swoich celów, możesz kwestionowad istniejące autorytety. Największym twoim problemem
jest to, że wiele oczekujesz, dając z siebie bardzo mało lub zgoła nic. Aby usprawiedliwid swoją
niechęd do brania na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności, wyolbrzymiasz znacznie ciążące na Tobie
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obowiązki. Często angażujesz się zbytnio w wątpliwej wartości przedsięwzięcia, co może stad się
przyczyną gorzkich rozczarowao. Nie powinieneś przesadnie liczyd, że gdy popadniesz w kłopoty, inni
przyjdą Ci z pomocą. Ważne jest również, abyś nie kupował zbyt wiele na kredyt z nadzieją, że
oddasz, gdy zarobisz odpowiednio dużo.
Ciągnie Cię do zawodów związanych z przedsięwzięciami na szeroką skalę, angażującymi wielu ludzi i
dającymi szanse na znaczne zyski. Innymi słowy - lubisz różne pokrętne interesy. Zdaj sobie jednakże
sprawę, że postępując tak, balansujesz na cienkiej linie. Kusisz los, podejmując ryzykowne kroki,
mogące sprowadzid kłopoty z prawem. Możesz zaangażowad się w pożyczanie pieniędzy, polityczne
intrygi czy też hazard. Potrafisz bez skrupułów wykorzystad kogoś dla swoich celów, ale możesz
również i samemu stad się ofiarą takiego postępowania.
Możesz przeżyd romanse związane ze swoją pracą. W miłosnych podbojach posuwasz się do
skrajności - od osób ordynarnych do niezwykle wytwornych. Jesteś pełen podziwu dla ludzi, którzy w
swym postępowaniu ulegają impulsom, nie zważając na skutki. Sam żyjesz teraźniejszością i nie lubisz
oglądad się za siebie. Dopóki nie uświadomisz sobie swoich wad, ciężko Ci będzie realizowad swoje
zamierzenia. Powinieneś spojrzed na swoje dotychczasowe życie i szczerze odpowiedzied sobie, ile
razy źle wyszedłeś na nieprzestrzeganiu obowiązujących reguł. Uczenie się na błędach może
przychodzid Ci z trudnością, ale dopóki się z tym nie uporasz, nie masz co marzyd, że uda Ci się
zrealizowad swoje zamierzenia.

JOWISZ - trygon - ASCENDENT
Zawsze spodziewasz się sukcesu. Możesz robid sobie wspaniałe plany na przyszłośd, ponieważ dzięki
swoim zdolnościom twórczym potrafisz zrealizowad wszelakie cele. Wiedzied, jak coś zrobid - to nie
znaczy jeszcze dokonad tego, dlatego też twój sukces może zostad opóźniony prze złudzenie, że
możesz go osiągnąd bez ciężkiej pracy. Lubisz wygodne życie i możesz go doświadczyd, jeśli jednak
zdobędziesz się wcześniej na znaczny wysiłek. Pomimo że mierzysz wysoko, w duchu obawiasz się, że
zostaniesz pokonany przez swoich rywali. Przeceniasz umiejętności innych i nie doceniasz swoich, co
może Cię doprowadzid do przyjęcia defetystycznej postawy. Powinieneś skupid swoje wysiłki na
osiągnięciu doskonałości w tym, co robisz - unikniesz wtedy takich niepokojów.
Przełożeni poważają Cię bardziej, niż Ci się to wydaje. Chcąc zdobyd ich uznanie, robisz więcej, niż do
Ciebie należy. Podziwiasz tych, którzy do czegoś doszli i wiesz, że musisz wiele się uczyd, jeśli chcesz
osiągnąd podobną pozycję. Masz jednakże skłonności do tracenia czasu, gdy powinieneś wykazad się
większą samodyscypliną i dążyd do wyznaczonych sobie celów. Pozwalając sobie nadmiernie na
różnorakie przyjemności, marnujesz czas i energię, które mógłbyś wykorzystad bardziej
konstruktywnie. Poprzez niezbyt rozsądne zarządzanie swoimi funduszami, możesz czasami pozbawid
się możliwości wykorzystania nadarzających się okazji. Posiadasz talenty, które możesz wykorzystad w
wielu dziedzinach; dopóki jednak nie ustanowisz sobie priorytetów, będziesz je marnował w
bezproduktywnych przedsięwzięciach. Niepotrzebnie dzielisz się z innymi pomysłami, które sam
mógłbyś wykorzystad dla własnego pożytku.
Musisz unikad pożyczania pieniędzy - dopóki bowiem nie nauczysz się większej samokontroli,
zwracanie ich będzie dla Ciebie bardzo bolesne.
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JOWISZ - trygon - MEDIUM COELI
Posiadasz etykę zawodową, dzięki czemu możesz zdobyd uznanie w swej pracy zawodowej. Swą
uczciwością i szczerością możesz pozyskad względy osób na stanowiskach, co nie jest bez wpływu na
osiągnięcie sukcesów. Masz szansę na karierę prawniczą lub polityczną.
Kochasz swą rodzinę, a dzięki sukcesowi zawodowemu masz zabezpieczone odpowiednie środki
finansowe dla szczęśliwego i bezpiecznego życia rodzinnego.

JOWISZ - opozycja - URAN
Odznaczasz się entuzjastycznym usposobieniem oraz wysokim stopniem rozwoju intelektualnego.
Już od najmłodszych lat napotykasz mnóstwo wyzwao, które umożliwiają wykazanie się posiadaną
wiedzą. Dzięki temu uczysz się podchodzid do wszelkiej rywalizacji odważnie i z pewnością siebie.
Nikogo się nie obawiasz, szczególnie w potyczkach intelektualnych. Chętnie składasz obietnice,
najczęściej bez pokrycia, możesz też nabrad się na nierealne lub nieuczciwe koncepcje innych. Możesz
pozostawad w konflikcie z tradycyjnymi poglądami w kwestiach religii, filozofii i wychowania oraz z
normami prawnymi i w najlepszej wierze uparcie obstajesz przy swoim zdaniu. Masz zamiłowanie do
wędrówki, możesz nawet całkiem niespodziewanie wyruszyd w poszukiwaniu przygód, podróże te
jednak mogą spowodowad kłopoty, zwłaszcza finansowe.
Dobra intuicja stanowi decydujący czynnik pozwalający pokonad każdego, niezależnie od jego
wiedzy i wykształcenia. Można powiedzied, że nie istnieje dziedzina, w której nie mógłbyś odnieśd
sukcesu. Najlepiej powinieneś się czud w zawodach związanych z prawem, polityką, podróżami,
szkolnictwem, religią czy też ezoteryką. W każdej z tych dziedzin możesz w najwyższym stopniu
wykorzystad posiadane zdolności. Posiadasz zbyt dużo cennej wiedzy, aby trzymad ja tylko dla siebie.
Swoją umiejętnośd wspaniałej ekspresji powinieneś wykorzystad dla pobudzania innych do działao,
które poprawią ich los. Nikt nie potrafi lepiej od Ciebie przekonad ludzi, że wolnośd można uzyskad
tylko dzięki wiedzy. Jesteś w stanie wziąd na siebie ogromną ilośd obowiązków i nie uginasz się pod
naporem przeciwności. Musisz jednak uważad na niebezpieczeostwo stania się autorytarnym
despotą. Dążąc do wyznaczonych sobie celów, możesz po drodze zrazid do siebie najbliższych
znajomych i przyjaciół. Fakt, że nie widzą oni przyszłości tak jasno jak Ty, może budzid w Tobie
zdziwienie i lekceważenie. Koniecznie postaraj się zrozumied ograniczenia innych ludzi. Będziesz
napotykał przez całe życie wiele poważnych wyzwao. Pamiętaj o tym, gdybyś zaczął czud się nagle
zbyt pewny siebie i przekonany o swej nieomylności. Staraj się we wszystkim zachowywad umiar.
Musisz odważnie spojrzed w lustro i zaakceptowad prawdę o sobie. Zdaj też sobie sprawę, że z
powodu większych od innych zdolności umysłowych, ciąży na Tobie również większa
odpowiedzialnośd.

SATURN - kwadratura - CHIRON
Musisz uświadomid sobie, że świat zjawiskowy jest jedynie instrumentem pozwalającym uzyskad
kosmiczną świadomośd. Dlatego możesz byd przymuszany do umiejętnego funkcjonowania w świecie
społecznym, zawodowym i ekonomicznym. Możesz doświadczad bolesnych restrykcji za swe
nieodpowiedzialne postępowanie. Musisz nauczyd się, iż tylko stabilizacja i solidna konstrukcja, na
której będzie opierad się twoje życie, stanie się przyczyną nowych rozwiązao i perspektyw. Nie
powinieneś zapominad, iż oderwanie się od własnych ograniczeo i wewnętrznych zahamowao jest
długofalowym procesem, a nie jedynie olśnieniem, w którym wszystko staje się jasne i pozbawione
sprzeczności. Musisz nauczyd się obcowania z czasem oraz dostrzegania w nim nie tylko wynikających
z tego ograniczeo, lecz przede wszystkim szans. Czas oraz doświadczanie konsekwencji jego upływu
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mogą byd poważnym problemem. Musisz znaleźd dla siebie taki rodzaj wewnętrznej dyscypliny, który
nie tylko będzie wznosił Cię ponad ograniczenia, lecz przede wszystkim stanie się źródłem głębokiego
rozwoju osobowości. Musisz byd także świadomy konieczności posiadania odpowiedniego stosunku
do rzeczywistości.
Jeśli jesteś zbytnio przywiązany do materii, wówczas ta kwadratura może zmuszad Cię, poprzez
dramatyczne wydarzenia, do zmiany swej postawy. Niejednokrotnie odczuwasz potrzebę
wymuszającą szukanie nowych celów i perspektyw, które będą zgodne z predyspozycjami i strukturą
twojej osobowości. Okoliczności zewnętrzne mogą uświadamiad twoje lęki i fobie, które powinieneś
przezwyciężyd, by móc w pełni korzystad z każdej okazji do zmiany. Prędzej czy później musisz
skonfrontowad się ze swoim "mrocznym ego" i poszukad rozwiązania uwalniającego od
nieumiejętności zaspakajania własnych potrzeb i pragnieo.
Chiron zawsze będzie wskazywał na nowe sposoby troski o siebie, lecz jeśli ich nie zauważysz,
wówczas poczucie zmarnowanego czasu będzie jednym z najbardziej niszczących duszę odczud.
Wewnętrzna rana stanie się problemem, którego nie będzie można opanowad. Wówczas radykalne i
czasami ostateczne rozwiązanie będzie dla Ciebie koniecznością. Cierpienie mitologicznego Chirona
wiązało się z losem (Saturn). Nikt nie był w stanie mu pomóc. Złożenie w ofierze nieśmiertelności i
radykalne odcięcie się od doznawanego bólu było jedynym rozwiązaniem dla tego Centaura. Mit
Chirona jest zatem przestrogą dla Ciebie. Mógł on leczyd innych, lecz nie był w stanie uzdrowid siebie.
Sytuacja taka może stad się również twoim udziałem, o ile nie zdobędziesz się na zaakceptowanie i
zastosowanie lekcji, jaką daje Ci Chiron.

SATURN - trygon - URAN
Posiadasz intuicyjne zrozumienie przejawów praw kosmicznych. Rozumiesz istotę karmy, stąd też
potrafisz nadad swemu życiu odpowiedni kształt. Silna wola łączy się z umiejętnością praktycznego
wykorzystania twórczej inspiracji. Twoje ideały mają swoje oparcie w solidnym doświadczeniu.
Realizując swoje cele, przestrzegasz najwyższych zasad. Z optymizmem widzisz przyszłośd tak swoją,
jak i ludzi podobnych sobie. Cieszysz się też wolnością, którą udało Ci się osiągnąd. Pomimo, że
szanujesz rzeczy materialne, fascynuje Cię stopniowe uwalnianie się od nich. W przyszłości wiele
skorzystasz, dzieląc się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem. Cieszysz się szczególnie dobrymi
kontaktami z młodzieżą, która może identyfikowad się z Tobą oraz autorytetem, jaki dla nich
przedstawiasz. Młodzi ludzie podziwiają twoje umiejętnośd zapanowania nad wszystkim oraz
pozbawiony arogancji sposób bycia. Szanują również to, iż oczekujesz od nich, aby wyznaczali sobie
własne cele i sami do nich dążyli.
Potrafisz mobilizowad i wykorzystywad swoje umiejętności, zapanowad nad subtelnymi energiami w
sposób dokładny, systematyczny i naukowy. Intuicyjnie przeczuwasz, że sukces uzależniony jest
bardziej od podejmowania rozsądnego ryzyka, niż od spekulacji. Możesz z powodzeniem wykorzystad
swoje potencjały w wielu dziedzinach. Niektóre z nich to na przykład matematyka, nauka, astrologia,
joga. Posiadasz genialne zdolności organizatorskie, co w połączeniu z pojętnością i jasnością sądów,
predysponuje Cię do piastowania najwyższych stanowisk. Jesteś predysponowany do działalności
publicznej, gdyż zrozumienie ludzi i ich motywacji pozwala na takie pokierowanie nimi, że dokonują
rzeczy pozornie niemożliwych. Potrafisz nadad zorganizowany kształt wspólnym środkom i siłom,
posiadasz zdolności dyplomatyczne. Możesz pracowad z pomocą grupy, organizacji czy loży,
szczególnie o profilu religijnym lub ezoterycznym. Możesz byd doskonałym mężem stanu, głową
paostwa, znakomitym wykonawcą i koordynatorem wielkich projektów.
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SATURN - opozycja ASCENDENT
W kontaktach z innymi przyjmujesz defensywną postawę. Musisz włożyd wiele wysiłku, aby zostad
zauważonym, w związku z czym stwierdzasz, że nie jest to warte starao. Jesteś tak zaabsorbowany
swoimi sprawami, że nie zauważasz zbytnio innych ludzi. Jednocześnie jednak zarzucasz im, że są
obojętni wobec Ciebie. W rzeczywistości rezerwa, z jaką się zachowujesz, wywołuje u ludzi wrażenie,
iż uważasz się za kogoś lepszego od nich. Z tego powodu wolą zachowad wobec Ciebie pewien
dystans.
Raczej nie okazujesz chęci pomocy innym, przyjmując z góry, że nie zostaniesz dostatecznie
doceniony. Sądząc, że inni potrafią więcej od Ciebie, obawiasz się uczestnictwa w jakiejkolwiek
rywalizacji. Jednocześnie potrzebujesz ich uznania, aby upewnid się co do swoich umiejętności.
Uważnie obserwujesz reakcje ludzi na to, co robisz i wyciągasz z nich wnioski, zanim zdążą cokolwiek
powiedzied. Prawdopodobnie byłeś surowo traktowany w dzieciostwie i nie przywykłeś do tego, że
twoje wysiłki mogą zostad nagrodzone. Pomimo, że na wiele spraw masz własne zdanie, nigdy nie
jesteś pewien, czy zdołasz wykorzystad swoje pomysły i zdobyd upragnione uznanie. Nawet coś tak
błahego, jak prośba o podwyżkę, jest dla Ciebie wielkim wydarzeniem i potrzebujesz wielkiej
determinacji, aby się na nią zdobyd. Wolisz, aby to inni zwracali się do Ciebie i do Ciebie przychodzili,
ponieważ obawiasz się, iż gdy sam wystąpisz z inicjatywą, nie zostaniesz zaakceptowany. Możesz byd
opętany myślą, iż wszyscy widzą twoje podświadome lęki i obawy, co oczywiście nie jest prawdą.
Powinieneś byd niezadowolony jedynie z tego, że nie potrafisz wystarczająco mocno walczyd o
należne sobie prawa. Większośd twoich lęków jest całkowicie nieuzasadniona. Jako że potrafisz o
wiele więcej od swoich rywali, nie spotkasz się nigdy z zadaniem, któremu nie będziesz mógł podoład.
Nie przekonasz się jednak o tym, dopóki nie spróbujesz. W duchu boisz się odpowiedzialności, ale
możesz byd pewien, że potrafisz się wywiązad ze wszystkich obowiązków, zarówno wobec siebie, jak i
innych. Potrzebujesz nieustannych potwierdzeo, że to, co chcesz osiągnąd, leży w twoim zasięgu.
Zawierasz trwałe i stabilne układy partnerskie. Jeśli Saturn jest negatywnie aspektowany - grozi Ci
nieudane małżeostwo lub jego zawarcie głównie dla poprawy statusu i sytuacji finansowej. Może byd
ono zawarte w późniejszych latach życia.

URAN - koniunkcja - ERIS
Jesteś osobą, która chce na siłę wprowadzid zmiany w swoim życiu, to co jest w Tobie wewnętrznie
sprzeczne z zastaną rzeczywistością. Spróbujesz wywrzed presję swoimi nowatorskimi pomysłami na
otoczeniu, po to, żeby przyjęli twoją koncepcję. Jeśli nie zostałeś uznany przez innych, to spróbujesz
jeszcze mocniejszego wywierania nacisku na nich, aby przyznali Tobie rację. Twoja taktyka może byd
granicząca z brutalnością, bo Eris jest uosobieniem niezgody, konfliktów i wszczynania waśni.
Ten aspekt może z Ciebie zrobid nieprzewidywalnego buntownika( desperata), który nie jest łatwy
do rozszyfrowania.
Jeśli zrobiłeś co trzeba, przychodzą następne pomysły, by wcielad je w życie.

URAN - kwadratura - PLUTON
Jesteś z pokolenia, które żyje w czasach drastycznych przewrotów. Nigdy nie czujesz się bezpieczny,
nawet jeśli żyjesz w zamożnym środowisku. Twoje życie może byd odmienione za sprawą wojny,
rewolucji, kryzysu gospodarczego czy klęski żywiołowej.
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Zdajesz sobie sprawę, jak wiele możesz zrobid dla swej wolności, którą tak bardzo cenisz, a jednak
wolisz, aby zajął się tym ktoś inny. Uważasz, że zawsze znajdą się ludzie, którzy będą mieli odwagę
wziąd na siebie to zadanie - Ty sam nie musisz więc nic robid. Jeśli jednak coś w najbliższym
środowisku zagrozi twojej wolności, powinieneś byd pierwszym, który zacznie działad. Jest bardzo
prawdopodobne, że spotkasz się z takim zagrożeniem i popełnisz duży błąd, jeśli nie zrobisz nic, aby
mu zapobiec. Wielu ludzi na przykład nie wykorzystuje swojego prawa do głosowania w czasie
wyborów, a potem głośno się skarży, że wygrał nie ten kandydat, co powinien. Z drugiej strony
możesz jednak tak bardzo przejąd się losem innych, że wybierzesz zawód związany ze służbą
publiczną, jak strażak, policjant, itp. W ten sposób możesz zrobid coś dla ogólnego dobra
społecznego. Musisz cały czas mied na uwadze cenę, jaką możesz zapłacid, jeśli zlekceważysz
niebezpieczne sygnały obecne w jakimś ruchu politycznym. Zawsze znajdą się jednostki, które będą
chciały bezprawnie przejąd władzę, jeśli nikt im w tym nie będzie przeszkadzał. Jeśli posiadasz
wystarczająco silny instynkt samozachowawczy, możesz uchronid się przed tego typu tyranami biorąc
aktywny udział w ustanawianiu zabezpieczających przed nimi praw. Możesz także zachęcid innych do
oporu przeciw dominacji takich ludzi i podjęcia prób usunięcia ich z zajmowanych stanowisk.
Siła oddziaływania tego aspektu zależy od siły Urana i Plutona oraz od tego, czy te planety znajdują
się w domach narożnych lub tworzą istotne aspekty z innymi planetami lub domami narożnymi.
Aspekt ten wskazuje także na sposób, w jaki los społeczności wpływa na los jednostki - zależy to od
aspektujących Urana i Plutona planet oraz ich stanowisk zodiakalnych i horoskopowych.

NEPTUN - opozycja - WĘZEŁ KSIĘŻYCOWY PŁN
Nie jesteś zbyt popularny. Podświadome nawyki i intuicja nie harmonizują z aktualnymi trendami
społecznymi, nie potrafisz wykorzystad korzystnych sytuacji. Jednak dzięki swemu indywidualnemu
krytycyzmowi jesteś w stanie ocenid prawidłowo istotę prądów czy ruchów społecznych, a także
wynikające z tego następstwa, a dzięki swej intuicji jesteś w stanie odizolowad się od masowego
szaleostwa.
Możesz zostad obarczony zadaniem współdziałania przy urzeczywistnianiu celów natury duchowej,
mimo niesprzyjających temu okoliczności.
Możliwe, że wypracowane w mozole dobra zostaną Ci skradzione, czy też na skutek intryg lub innych
niesprzyjających okoliczności zniszczone.

PLUTON - kwinkunks - ASCENDENT
Za poważnie bierzesz swoją odpowiedzialnośd wobec innych. Zachowujesz się tak, jakby inni mieli
nad Tobą przewagę i mogli Cię sobie podporządkowad. Widząc całe zło, jakie dzieje się wokół, jesteś
zawsze gotów do zrobienia czegoś, aby temu zaradzid. Przez to wpadasz w środek społecznej
aktywności a swoim sprawom nie poświęcasz należytej uwagi. Szczególne znaczenie mają dla Ciebie
warunki zatrudnienia ludzi i gdy tylko możesz, starasz się je poprawiad.
Potrafisz wykorzystad swoje talenty i zarobid na utrzymanie. Chcesz zabezpieczyd się finansowo i
jesteś zainteresowany w ulokowaniu swego kapitału, aby w razie potrzeby otrzymad odpowiednią
pomoc. Twoją uwagę mogą w związku z tym przyciągad różnego rodzaju fundusze inwestycyjne i
emerytalne, stanowiące zabezpieczenie przed taką ewentualnością.
Jesteś uparty i łatwo tracisz panowanie nad sobą, nie lubisz sytuacji, w których musisz się przyznad
do pomyłki. Masz zdrowe idee, jednakże przestają byd one efektywne, gdy próbujesz narzucid je
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innym. Chciałbyś byd podziwiany jako osoba o silnym charakterze i mocno przeżywasz, gdy coś Ci się
nie powiedzie lub gdy ktoś odkryje twoje słabości i wystawi je na widok publiczny. Nie zawsze jesteś
układny wobec innych, których uznajesz za nie mających wystarczających kwalifikacji, a zajmujących
wyższą od Ciebie pozycję. Uważasz, że musieli ją zdobyd w nieuczciwy sposób. Współzawodniczysz ze
swoimi przyjaciółmi i masz cichą nadzieję, że pewnego dnia będziesz miał możliwośd pokazania, na co
Cię stad, jeśli tylko otrzymasz władzę.

XXIII doba KSIĘŻYCOWA
Cechuje Cię dojrzałośd, konsekwencja, skłonnośd do uporu i zawziętości; jeśli jesteś ukierunkowany
ku światłu, stajesz się niebiaoskim strażnikiem i sprawiedliwym sędzią, zakonnikiem, mnichem,
samotnikiem, pustelnikiem.
Wspomaga - czarny nefryt.

XIX dom KSIĘŻYCOWY
Jesteś człowiekiem pracowitym i cierpliwym, zasługującym na protekcję przełożonych.
Tym nie mniej, dom ten nie sprzyja bogactwu, zdrowiu i zapowiada liczne problemy finansowe w
ciągu życia.

XII pasmo posadowienia KSIĘŻYCA
Pasmo sprzyja budowaniu mądrości życiowej, która pomaga w twoich zajęciach; brak Ci jednak
stałości. Ciągle poszukujesz sensownej równowagi między dwoma punktami widzenia; często dotyczy
to relacji między światem zjawisk a tzw. światem niewidzialnym.
Wielki sukces w życiu i szczęśliwe wygodne małżeostwo.
Jeśli Księżyc znajduje się w pełni lub do jej zmierza - jesteś szczęściarzem i człowiekiem wiedzy,
zostaniesz obdarowany pozytywnymi uczuciami, zaś osobiste zasługi i godności przyniosą Ci
bogactwo i sławę. Potężnym motorem twojego społecznego sukcesu staje się małżeostwo.
Jeśli Księżyca ubywa - to może prowadzid do katastrof społecznych, które całkowicie niweczą twoją
linię życia.

SŁOOCE w ostatnim stopniu znaku
Masz trudności w wyrażaniu siebie zawsze wtedy, gdy Saturn i pozostałe planety tranzytują przez
Słooce. W tych procesach pomocny jest Jowisz, który daje świadomośd przeszłości i karmicznych
warunków, jakie muszą byd spełnione, byś mógł się rozwijad. Tranzyty Jowisza i Saturna uaktywniają
twoje ambicje i tworzą praktyczne warunki, by żądania ego związane z samoekspresją doszły do
świadomości. Tranzyty Urana, Neptuna i Plutona mogą Cię poddad efektom wielkich zmian
kulturowych, które żądają twórczego wysiłku i udziału.
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