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PRZEDMOWA 
  
Wszystko zaczęło się od serialowego Lucyfera emitowanego w TV. Skrupulatnie 
analizowałem wszystkie grające tam postacie ziemskie i anielskie. Bardzo dużo pomogło mi 
czytanie napisów dla niesłyszących (sam jestem taką osobą), ułatwiło mi zrozumienie istoty 
dialogów i uzupełniało to, co samemu myślałem na temat tej postaci. I po jakimś czasie 
zaciekawiło mnie to, czy astrologowie w ogóle  byli zainteresowani  Lucyferem i tak 
zacząłem doszukiwać się informacji na stronach anglojęzycznych dotyczących astrologii. 
Natrafiłem na stronę internetową szwajcarskiej astrologii www.astro.com , gdzie znalazłem 
efemerydy dla asteroidy Lucyfer, który był oznaczony liczbą 1930. Zacząłem przyglądać się 
liczbie i policzyłem, że w sumie to jest Transformacja i w samym finale  Cesarz. Bardzo 
dobrze znam się na Tarocie. Na postawie efemeryd zrobiłem mnóstwo horoskopów i w końcu 
doszedłem do wniosku, że asteroida Lucyfer 1930  nie jest tym w czym religie 
judeochrześcijańskie są utwierdzone, czyli że Lucyfer to czysty siewca zła. Według mnie 
chodzi tu o coś zupełnie innego, po prostu Lucyfer miał problem z własną dumą i oprócz tego 
jeszcze nieporozumienia z wyższymi istotami astralnymi. Na postawie horoskopu zacząłem 
tworzyć opisy interpretacyjne, co zajęło mi dwa lata pracy. Proszę mi wierzyć, pisanie o 
Lucyferze sprawiało mi ogromne trudności. Po pierwsze nikt mnie nie uczył astrologii. Po 
drugie miałem trudności by zdobyć informacje na ten temat, czy biblijne, psychologiczne, czy 
astrologiczne. I na samym końcu, od urodzenia jestem osobą niedosłyszącą, co utrudniło mi 
przyswajanie języka polskiego. Nauka języka polskiego to dla niesłyszących największe 
wyzwanie, i najgorsze jednocześnie, jakie mogą mieć. Niewiele osób urodzonych z wadą 
słuchu może mówić i pisać poprawnie. Dosłownie niewielu. Specjaliści nadal szukają 
sposobu, jak to zrobić by niesłyszące osoby bez trudu mogły opanować język polski. Do dziś 
nie jest to do końca rozwiązana sprawa. Zacząłem szukać osoby słyszącej, która 
zainteresowałaby się  takim wyzwaniem by współpracować ze mną i znalazłem taką osobę. 
Jest logopedą. Mam wrażenie, że Najwyższa Inteligencja Kosmiczna tak zadziałała abyśmy 
mogli współpracować. Gdyby nie pomoc tej osoby książka o Lucyferze nie powstałaby. 
Najpierw pisałem w brudnopisie i podczas konsultacji poprawialiśmy, aby każde zdanie miało 
sens i zostały zachowane zasady zgodne z obowiązującą pisownią polską. Jak tylko mogłem 
najlepiej napisałem tę książkę, aby inni mogli przeczytać jak ja to widzę. 
Jest to moja próba sportretowania psychologicznego jednostki na bazie asteroidy Lucyfera 
1930. Prześledziłem dokładnie horoskopy i próbowałem je opisać. Do dziś nie jestem do 
końca przekonany czy u osób, mających silnie dominującego asteroidę Lucyfera 1930 w 
horoskopie,  w głębi psychiki faktycznie tak się dzieje. Dlatego traktuje to jako badanie nad 
psychiką ludzką przy pomocy narzędzi astrologicznych. W tej książce nie umieściłem 
horoskopów osób mających asteroidę. Chcę chronić te osoby, które potrzebują bezpiecznej 
egzystencji na niełatwej planecie ziemi. Wszystko jest opisane i należy dobrze się zastanowić, 
czy faktycznie tak to może być. Podzieliłem na dwie strony, czyli opisy interpretacyjne dla 
mężczyzny i kobiety. Ma to pomóc analitykowi astrologowi przy sporządzeniu horoskopu. Co 
mogłem zrobić to zrobiłem. 
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Proszę nie osądzać mnie, że jestem lucyferianinem, przeciwnikiem kościoła, pałającym 
czarną magią. Jestem po prostu człowiekiem niesłyszącym od urodzenia i szukam sensu tego 
co jest na ziemi. I powinniśmy odnaleźć to i pomóc istocie ludzkiej by mogła wrócić na 
ścieżkę rozwoju duchowości. Do upragnionego raju, moim zdaniem, jeszcze potrwa ten 
proces. Najpierw odkryć siebie, zrozumieć  i dokonać iluminacji wewnętrznej. 
Niedawno  odkryłem, że we wnętrzu psychiki ludzkiej nie jest możliwe by pozbyć się 
całkowitego demona, jedyną drogą jest by zrozumieć go i znaleźć sposób by harmonizować z 
nim. 
Tylko, niestety, potrafią  to uczynić osoby mające wysoki poziom samoświadomości. Ta 
książka ma pomóc osobie, jak należy wejść na właściwą drogę.    
Zaletą tego, że ja od dziecka nie słyszę jest to, że mam dostęp do wnętrza by wsłuchiwać się 
w głos z innego tunelu czasoprzestrzennego. 
To są moi przewodnicy duchowi. 
  
Mojej konsultantce z całego serca dziękuje za to, że nie odmówiła współpracy ze mną.  
  
                                                                          Dziękuje Szczepan Pieścik      
 
Uwagi: 

1) Dla ułatwienia, to samo napisałem dla mężczyzny i kobiety. W ten sposób każdy może 
czytać część przeznaczoną dla siebie.      

2) Aby obliczyć położenie asteroidy, można wejść przez stronę wyszukiwarki Google  
wpisując po angielsku Ephemeris Lucifer 1930.   

3) Odległość pomiędzy dwoma punktami astrologicznymi wynosi do trzech orb, jeśli jest 
więcej niż trzy jest słabsze oddziaływanie albo wcale. 

 
Przykładowe opisy  
 
LUCYFER w znaku Barana. 
Mężczyzna: 
W dniu twoich urodzin energia Lucyfera wniknęła do znaku Barana by uruchomić w twojej 
jaźni ukierunkowanie na ekspresję, czyli wyrazisty sposób wyrażania uczuć, przeżyć lub 
myśli w sposób naturalny. Nie chodzi o to, że masz uzewnętrzniać coś złego, bo słowo 
Lucyfer oznacza to, że jest sprawcą wszelkiego zła, ale w twoim przypadku to zupełnie inna 
sprawa. Raczej chodzi o to, żeby dzięki sile jaką daje ta konstelacja astrologiczna 
podbudowała twoją niepewną jaźń. W trakcie podbudowania w twojej jaźni wzrosną 
możliwości do pokonywania psychologicznych barier i ograniczeń, które w przeciwnym razie 
hamowałyby twoje własne poczucie autentycznej ekspresji samego siebie. 
Pojawiają się w Tobie pierwsze czynniki wzmożonego aktywizmu i wyrazistego definiowania 
twojego prawdziwego celu, po to, żeby można wcielić je w życie, takie jak realizacja 
przedsięwzięć, wprowadzanie nowych pomysłów, nowych form twórczości, i te 
oddziaływania mają zainspirować Ciebie, abyś coś tworzył dla wzmocnienia poczucia własnej 
wartości, że jesteś znaczący. I dlatego, otrzymana energia z fuzji wpłynie na twoją 
osobowość, abyś poczuł to jak wzbiera w tobie ogromna determinacja, by pozbyć się na 
zawsze uczucia wewnętrznego zablokowania i ograniczeń. W przeciwieństwie do dynamiki 
"zwalczania zła", możesz znajdować się na pierwszej linii, walczysz z hermetyczną i 
negatywną grupą społeczną, czyli przeciwstawiasz się siłom społecznym, bo jeśli nie zrobisz 
tego to w przeciwnym razie mogą Cię osłabić i utracisz wolę. Jeśli w Tobie pojawiły się 
emocje złości w połączeniu do bycia ograniczonym, to możesz skupić się na konkretnych 
działaniach. Albo ten wewnętrzny gniew, sam w sobie, po prostu twoja intensywność 
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emocjonalna może stać się przewodnim światłem. Niesiesz w sobie światło, to znaczy 
będziesz wymagał absolutnej wolności i niezależności, by podążać za własnymi impulsami i 
nauczyć się, jak potwierdzać tę potrzebę. Poprzez odkrywanie własnej jaźni, będziesz 
wiedział, jak dostroić się do właściwego kierunku, by służyło to jako transparent i przewodnie 
światło dla Ciebie w podążaniu i inspiracji. To może przejawiać się poprzez jakąkolwiek 
formę aktywności, która skupia się na łączeniu z wymiarem duchowości, lub może to być po 
prostu działanie i kierunek, które służą by umożliwić Tobie pójście za pośrednictwem 
wewnętrznego niosącego światła. W twojej psychice może to być miejsce, gdzie toczy się 
bitwa z wewnętrznym złem, otrzymałeś od Lucyfera instruktaż na pokonywanie 
wewnętrznego zła. Tej walki nie należy zaniechać, bo te zmiany są konieczne, abyś umiał 
stanąć na niepewnym gruncie, tak tworzyć własny wizerunek, aby był stabilny.   
 
Kobieta: 
W dniu twoich urodzin energia Lucyfera wniknęła do znaku Barana by uruchomić w twojej 
jaźni ukierunkowanie na ekspresję, czyli wyrazisty sposób wyrażania uczuć, przeżyć lub 
myśli w sposób naturalny. Nie chodzi o to, że masz uzewnętrzniać coś złego, bo słowo 
Lucyfer oznacza to, że jest sprawcą wszelkiego zła, ale w twoim przypadku to zupełnie inna 
sprawa. Raczej chodzi o to, żeby dzięki sile jaką daje ta konstelacja astrologiczna 
podbudowała twoją niepewną jaźń. W trakcie podbudowania w twojej jaźni wzrosną 
możliwości do pokonywania psychologicznych barier i ograniczeń, które w przeciwnym razie 
hamowałyby twoje własne poczucie autentycznej ekspresji samej siebie. 
Pojawiają się w Tobie pierwsze czynniki wzmożonego aktywizmu i wyrazistego definiowania 
twojego prawdziwego celu, po to, żeby można wcielić je w życie, takie jak realizacja 
przedsięwzięć, wprowadzanie nowych pomysłów, nowych form twórczości, i te 
oddziaływania mają zainspirować Ciebie, abyś coś tworzyła dla wzmocnienia poczucia 
własnej wartości, że jesteś znacząca. I dlatego, otrzymana energia z fuzji wpłynie na twoją 
osobowość, abyś poczuła to jak wzbiera w tobie ogromna determinacja, by pozbyć się na 
zawsze uczucia wewnętrznego zablokowania i ograniczeń. W przeciwieństwie do dynamiki 
"zwalczania zła", możesz znajdować się na pierwszej linii, walczysz z hermetyczną i 
negatywną grupą społeczną, czyli przeciwstawiasz się siłom społecznym, bo jeśli nie zrobisz 
tego to w przeciwnym razie mogą Cię osłabić i utracisz wolę. Jeśli w Tobie pojawiły się 
emocje złości w połączeniu do bycia ograniczoną, to możesz skupić się na konkretnych 
działaniach. Albo ten wewnętrzny gniew, sam w sobie, po prostu twoja intensywność 
emocjonalna może stać się przewodnim światłem. Niesiesz w sobie światło, to znaczy 
będziesz wymagała absolutnej wolności i niezależności, by podążać za własnymi impulsami i 
nauczyć się, jak potwierdzać tę potrzebę. Poprzez odkrywanie własnej jaźni, będziesz 
wiedziała, jak dostroić się do właściwego kierunku, by służyło to jako transparent i 
przewodnie światło dla Ciebie w podążaniu i inspiracji. To może przejawiać się poprzez 
jakąkolwiek formę aktywności, która skupia się na łączeniu z wymiarem duchowości, lub 
może to być po prostu działanie i kierunek, które służą by umożliwić Tobie pójście za 
pośrednictwem wewnętrznego niosącego światła. W twojej psychice może to być miejsce, 
gdzie toczy się bitwa z wewnętrznym złem, otrzymałaś od Lucyfera instruktaż na 
pokonywanie wewnętrznego zła. Tej walki nie należy zaniechać, bo te zmiany są konieczne, 
abyś umiała stanąć na niepewnym gruncie, tak tworzyć własny wizerunek, aby był stabilny. 
 
LUCYFER w pierwszym domu.  
Mężczyzna: 
Jeśli masz asteroidę Lucyfera w pierwszym domu astrologicznym to od razu myślisz, że masz 
związek z demonem, który wniesie więcej zła do życia, ale tak naprawdę jest to mylnie 
pojmowane. On zupełnie ma inną funkcję do odegrania i rolę, Lucyfer jawi się jako bunt 
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człowieka przeciw Bogu, chce być założycielem kultury i cywilizacji, być inicjatorem 
postępu ludzkości. W postaci archetypu Lucyfera ogniskuje się wiara w ludzką godność, w 
niezależność człowieka, w jego nieograniczoną moc poznawczą. I ukazuje to, że odbywa się 
to na drodze postępu ludzkości, co łączy się z cierpieniem, bólem, poświęceniem oraz 
wyrzeczeniami. Przybył na ziemię, po to żeby mógł wspomóc każdą jednostkę przy 
wzmocnieniu struktur psychofizycznych przed rozpadaniem osobowości w obliczu 
niestabilnego świata. Po prostu energia Lucyfera pomaga Tobie, abyś nie odczuwał silnego 
wewnętrznego podupadania, lecz podbudowuje siłę wewnętrzną, abyś poczuł silne 
wewnętrzne pragnienie, że jesteś w stanie przetrwać w niełatwej egzystencji. Inni będą chcieli 
walczyć z tobą w jakiejś ważnej sprawie, ale ty najpierw musisz zbadać sprawę, czy to ma 
sens dla ogółu, wtedy im przyznajesz rację, a nawet będziesz chciał wspomagać ich w 
realizowaniu ważnych spraw. A gdyby to było inaczej, to możesz mieć nieprzyjemną wojnę z 
nimi i nigdy nie ustąpisz na ich żądanie, czy presję. Jak trzeba to będziesz prowadził ostro 
walkę, by powstrzymać szaleńczą krucjatę realizowaną przez inne osoby.  A ma to związek z 
tym, że chcesz powstrzymać ich, bo od urodzenia nosisz w sobie światło, czyli ten mit jest 
wyrazem ludzkiej świadomości refleksyjnej, zawiera odzwierciedlenie stosunku człowieka do 
przyrody, innych ludzi i do samego siebie. Czyli będziesz chciał zapobiec, by inne osoby nie 
niszczyły życia na ziemi. A co do twojego wizerunku, inne osoby będą cię odbierały jako 
kogoś o silnym charakterze, charyzmie, posiadasz magnetyczne spojrzenie, pewność siebie, 
potrafisz odczytać cudze myśli, wiesz doskonale czego inni chcą naprawdę, przenikasz osobę, 
kiedy chcesz zapytać czego ty naprawdę pragniesz, pomagasz jej wyzwolić pragnienia 
ludzkie, potrafisz przewidzieć u innych jakie mają plany, nie odmówisz współżycia 
seksualnego. I tak inne osoby mogą cię widzieć jaki ty jesteś i mogą się Ciebie bać, bo to  
wynika z tego, że energia Lucyfera wyostrza procesy intelektualne w twoim umyśle by 
szybciej rozumieć i wyciągać właściwe wnioski. Tak naprawdę nie można z Tobą bawić się w 
kotka i myszkę. Po prostu wychwytujesz najsłabsze strony psychiki ludzkiej i masz w zasięgu 
ręki by ingerować w umysły innych. Te ingerencje u innych ludzi mogą być potrzebne, bo 
chcesz wiedzieć czy te działania będą obopólnie korzystne. Tej energii nie można 
wykorzystywać dla zaspokojenia zachcianek egoistycznych, jeśli robisz to wbrew logice i 
etyce moralnej możesz niszczyć siebie i biblijny Bóg może Cię wygnać na jakiś czas byś w 
osamotnieniu w końcu zrozumiał. Więc mądrzej wykorzystuj energię Lucyfera by naprawiać 
świat i wtedy biblijny Bóg może zmienić intencje archanioła Lucyfera. Pojednanie pomiędzy 
stworzycielem wszechświata Bogiem, a przedstawicielem Syna Boga rzucającym wyzwanie 
niezadowolonym Lucyferem, to bardzo długi proces do zakończenia. Bo obie strony szukają 
konsensusu by doszło do pojednania, aby wszechświat w jakimś stopniu to 
współzintegrował. Biblijny Bóg nie może unicestwić swojego syna Lucyfera, bo on sam 
musiałby się samounicestwić, a wtedy w systemie słonecznym nastąpiłoby zniknięcie. 
Otrzymałeś dar od Lucyfera by naprawić to, co zostało zdewastowane w ogrodzie 
rajskim. Nie bądź szatanem, bądź osobą, która niesie światło.  
 
Kobieta: 
Jeśli masz asteroidę Lucyfera w pierwszym domu astrologicznym to od razu myślisz, że masz 
związek z demonem, który wniesie więcej zła do życia, ale tak naprawdę jest to mylnie 
pojmowane. On zupełnie ma inną funkcję do odegrania i rolę, Lucyfer jawi się jako bunt 
człowieka przeciw Bogu, chce być założycielem kultury i cywilizacji, być inicjatorem 
postępu ludzkości. W postaci archetypu Lucyfera ogniskuje się wiara w ludzką godność, w 
niezależność człowieka, w jego nieograniczoną moc poznawczą. I ukazuje to, że odbywa się 
to na drodze postępu ludzkości, co łączy się z cierpieniem, bólem, poświęceniem oraz 
wyrzeczeniami. Przybył na ziemię, po to żeby mógł wspomóc każdą jednostkę przy 
wzmocnieniu struktur psychofizycznych przed rozpadaniem osobowości w obliczu 
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niestabilnego świata. Po prostu energia Lucyfera pomaga Tobie, abyś nie odczuwała silnego 
wewnętrznego podupadania, lecz podbudowuje siłę wewnętrzną, abyś poczuła silne 
wewnętrzne pragnienie, że jesteś w stanie przetrwać w niełatwej egzystencji. Inni będą chcieli 
walczyć z tobą w jakiejś ważnej sprawie, ale ty najpierw musisz zbadać sprawę, czy to ma 
sens dla ogółu, wtedy im przyznajesz rację, a nawet będziesz chciała wspomagać ich w 
realizowaniu ważnych spraw. A gdyby to było inaczej, to możesz mieć nieprzyjemną wojnę z 
nimi i nigdy nie ustąpisz na ich żądanie, czy presję. Jak trzeba to będziesz prowadziła ostro 
walkę, by powstrzymać szaleńczą krucjatę realizowaną przez inne osoby.  A ma to związek z 
tym, że chcesz powstrzymać ich, bo od urodzenia nosisz w sobie światło, czyli ten mit jest 
wyrazem ludzkiej świadomości refleksyjnej, zawiera odzwierciedlenie stosunku człowieka do 
przyrody, innych ludzi i do samego siebie. Czyli będziesz chciała zapobiec, by inne osoby nie 
niszczyły życia na ziemi. A co do twojego wizerunku, inne osoby będą cię odbierały jako 
kogoś o silnym charakterze, charyzmie, posiadasz magnetyczne spojrzenie, pewność w siebie, 
potrafisz odczytać cudze myśli, wiesz doskonale czego inni chcą naprawdę, przenikasz osobę, 
kiedy chcesz zapytać czego ty naprawdę pragniesz, pomagasz jej wyzwolić pragnienia 
ludzkie, potrafisz przewidzieć u innych jakie mają plany, nie odmówisz współżycia 
seksualnego. I tak inne osoby mogą cię widzieć jaka ty jesteś i mogą się Ciebie bać, bo to 
wynika z tego, że energia Lucyfera wyostrza procesy intelektualne w twoim umyśle by 
szybciej rozumieć i wyciągać właściwe wnioski. Tak naprawdę nie można z Tobą bawić się w 
kotka i myszkę. Po prostu wychwytujesz najsłabsze strony psychiki ludzkiej i masz w zasięgu 
ręki by ingerować w umysły innych. Te ingerencje u innych ludzi mogą być potrzebne, bo 
chcesz wiedzieć czy te działania będą obopólnie korzystne. Tej energii nie można 
wykorzystywać dla zaspokojenia zachcianek egoistycznych, jeśli robisz to wbrew logice i 
etyce moralnej możesz niszczyć siebie i biblijny Bóg może Cię wygnać na jakiś czas byś w 
osamotnieniu w końcu zrozumiała. Więc mądrzej wykorzystuj energię Lucyfera by naprawiać 
świat i wtedy biblijny Bóg może zmienić intencje archanioła Lucyfera. Pojednanie pomiędzy 
stworzycielem wszechświata Bogiem, a przedstawicielem Syna Boga rzucającym wyzwanie 
niezadowolonym Lucyferem, to bardzo długi proces do zakończenia. Bo obie strony szukają 
konsensusu by doszło do pojednania, aby wszechświat w jakimś stopniu to 
współzintegrował. Biblijny Bóg nie może unicestwić swojego syna Lucyfera, bo on sam 
musiałby się samounicestwić, a wtedy w systemie słonecznym nastąpiłoby zniknięcie. 
Otrzymałaś dar od Lucyfera by naprawić to, co zostało zdewastowane w ogrodzie 
rajskim. Nie bądź szatanem, bądź osobą, która niesie światło.  
 
SŁOŃCE-koniunkcja-LUCYFER 
Mężczyzna: 
W dniu twoich urodzin energia z asteroidy Lucyfera wniknęła do centrum świadomości 
Słońca by mocno uaktywnić dumę, aby przełamać wewnętrzne blokady. Przełamanie 
wewnętrznej blokady ma związek z tym, że nie chcesz być pionkiem w grze u wyższych sił 
kosmicznych i ziemskich. Jak najbardziej podążasz twoją drogą, i to bardzo uparcie i chcesz 
udowodnić innym ludziom, że masz potencjał możliwości by odmienić ich życie. Gdy inni 
wysłuchają Ciebie, co masz do zaproponowania, bo jesteś nosicielem niosącego światła, to 
wpadają w niewytłumaczalny stan psychozy. I właśnie ten aspekt potęguje w Tobie, abyś stał 
się charyzmatyczny i wpływał na ich procesy podświadomości i świadomości, by mieć jakiś 
w tym udział, w przeistaczaniu niepewności w pewność. W obecnym życiu będziesz musiał 
stawić czoła wielkiemu doświadczaniu związanemu z twoim ego. I to jakby jesteś wciągnięty 
w skomplikowane akcje mające na celu byś doświadczał wielkiej próby duchowej, po to, abyś 
dostrzegał to jak inni darzą bezgranicznym uwielbieniem Ciebie. Jeśli etapowo wzbierają w 
Tobie moce związane z dumą, nie patrzysz na to, co dzieje się na zewnątrz, a inni ludzie mają 
wszystko gdzieś i są zachwyceni twoim zaangażowaniem na rzecz niespodzianek, to twoja 
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duma wzrośnie. Kolejne dni, tygodnie, miesiące, lata nikt do Ciebie nie ma uwag, bo stałeś 
się dla innych bogiem. Bo oni stali się więźniami emocjonalnymi. Przyjdzie taki moment, 
gdzie twój świat wywróci się do góry nogami, wtedy nie będziesz mógł uwierzyć w to, że 
stało się coś niedobrego. Twoja duma stoczy się na dno. To jakby „duma zmierza do 
upadku”. Stało się to za co, że zostałeś ukarany, bo twoją dumę uczyniłeś chorobliwą i nie 
potrafiłeś dystansować się. Proszę pamiętać o tym, że Lucyfer nie uosabia czystego zła, 
popełniał swoją głupotę poprzez wywyższanie się nad Boga, chciał być wielkim Bogiem, ale 
on nie miał przygotowania by przejąć ster rządzeniem nad wszechświatem. Utrzymać 
wszechświat to niesłychany i skomplikowany proces. Bóg nie pozwolił Lucyferowi by 
ingerował w sprawy wszechświata i wielokrotnie upominał go, by zmienił stosunek do tych 
kwestii. A Lucyfer obstawiał przy swoim nieugiętym przekonaniu i za to został wysłany do 
piekła, by objąć władzę jako władca piekieł. I tam miał czegoś się nauczyć. Bóg nie mógł 
unicestwić swojego syna Lucyfera, bo sam musiałby unicestwić siebie.  Bo Bóg i Lucyfer są 
powiązani procesami kosmicznymi.   
 
Kobieta: 
W dniu twoich urodzin energia z asteroidy Lucyfera wniknęła do centrum świadomości 
Słońca by mocno uaktywnić dumę, aby przełamać wewnętrzne blokady. Przełamanie 
wewnętrznej blokady ma związek z tym, że nie chcesz być pionkiem w grze u wyższych sił 
kosmicznych i ziemskich. Jak najbardziej podążasz twoją drogą, i to bardzo uparcie i chcesz 
udowodnić innym ludziom, że masz potencjał możliwości by odmienić ich życie. Gdy inni 
wysłuchają Ciebie, co masz do zaproponowania, bo jesteś nosicielką niosącego światła, to 
wpadają w niewytłumaczalny stan psychozy. I właśnie ten aspekt potęguje w Tobie, abyś stała 
się charyzmatyczna i wpływała na ich procesy podświadomości i świadomości, by mieć jakiś 
w tym udział, w przeistaczaniu niepewności w pewność. W obecnym życiu będziesz musiała 
stawić czoła wielkiemu doświadczaniu związanemu z twoim ego. I to jakby jesteś wciągnięta 
w skomplikowane akcje mające na celu byś doświadczała wielkiej próby duchowej, po to, 
abyś dostrzegła to jak inni darzą bezgranicznym uwielbieniem Ciebie. Jeśli etapowo 
wzbierają w Tobie moce związane z dumą, nie patrzysz na to, co dzieje się na zewnątrz, a inni 
ludzie mają wszystko gdzieś i są zachwyceni twoim zaangażowaniem na rzecz niespodzianek, 
to twoja duma wzrośnie. Kolejne dni, tygodnie, miesiące, lata nikt do Ciebie nie ma uwag, bo 
stałaś się dla innych boginią. Bo oni stali się więźniami emocjonalnymi. Przyjdzie taki 
moment, gdzie twój świat wywróci się do góry nogami, wtedy nie będziesz mogła uwierzyć w 
to, że stało się coś niedobrego. Twoja duma stoczy się na dno. To jakby „duma zmierza do 
upadku”. Stało się to za co, że zostałaś ukarana, bo twoją dumę uczyniłaś chorobliwą i nie 
potrafiłaś dystansować się. Proszę pamiętać o tym, że Lucyfer nie uosabia czystego zła, 
popełniał swoją głupotę poprzez wywyższanie się nad Boga, chciał być wielkim Bogiem, ale 
on nie miał przygotowania by przejąć ster rządzeniem nad wszechświatem. Utrzymać 
wszechświat to niesłychany i skomplikowany proces. Bóg nie pozwolił Lucyferowi by 
ingerował w sprawy wszechświata i wielokrotnie upominał go, by zmienił stosunek do tych 
kwestii. A Lucyfer obstawiał przy swoim nieugiętym przekonaniu i za to został wysłany do 
piekła, by objąć władzę jako władca piekieł. I tam miał czegoś się nauczyć. Bóg nie mógł 
unicestwić swojego syna Lucyfera, bo sam musiałby unicestwić siebie.  Bo Bóg i Lucyfer są 
powiązani procesami kosmicznymi.   
 
SŁOŃCE-kwadratura-LUCYFER 
Mężczyzna: 
Ten aspekt może wytworzyć podświadome uczucie niespełnienia w Tobie, mimo tego, że 
masz wszystko czego potrzeba ci w życiu chcesz jeszcze więcej, to jakbyś czuł, że nic w 
życiu nie osiągnąłeś. Pomimo tego uczucia niedowartościowania powinieneś przyglądać się 
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temu co się dzieje na zewnątrz, abyś mógł kształtować swoje postawy i przekonania 
dotyczące angażowania się w taki sposób, abyś był w stanie prowadzić przepływ pomiędzy 
twoją świadomością, a bodźcami zewnętrznymi by podtrzymywać wiarę w siebie. Powinieneś 
uświadomić sobie, że w takich sprawach, w których należałoby pozbyć się uczucia 
zwątpienia, że nic nie zrobiłem na rzecz czegoś, wystarczy uruchomić w sobie wrodzone 
potencjały umożliwiające kontynuacje tego czego potrzebuje twoje, ego byś czuł się 
spełniony. Nigdy nie wchodź w rolę agresywnego gracza by wygrywać z innymi osobami, bo 
to źle się skończy, bo zamiast uzdrowić siebie możesz sprowadzić siebie do samodestrukcji. 
Bacznie obserwuj to co się dzieje na zewnątrz, zachodzące procesy życiowe, aby twoja 
świadomość mogła się poszerzać, by jeszcze lepiej rozumieć. Kiedy będziesz potrzebował 
wsparcia od innych ludzi nigdy nie rób tego by udowadniać, że jesteś osobą 
samowystarczalną i nie potrzebujesz czyjejś pomocy. Jeśli jesteś w kłopotliwej sytuacji, 
popełniłeś jakiś błąd, to przyznaj się otwarcie, że zrobiłeś coś nie tak, takie przyznawanie 
może Ci ułatwić dokonywanie samoanalizy, gdzie tkwił twój błąd, abyś mógł wprowadzić 
poprawkę. Nigdy nie myśl o tym, że jesteś czysty i bez skazy, czasem musisz uznać swoje 
wewnętrzne demony, bo wszyscy to mamy. Pomimo wewnętrznej niedoskonałości i 
skłonności do ulegania złu mogą się w Tobie ponownie odezwać dawne problemy, wtedy 
przede wszystkim bądź zawsze sobą. Trzymaj się twoich zasad moralnych bez wnoszenia 
jakiś zastrzeżeń lub szukania usprawiedliwiania. Uwolnij się od przestarzałych 
zakotwiczonych wzorców postępowania i systemów myślenia. Jeśli nie zrobisz tego to może 
niekorzystnie wpływać na twoje procesy świadomości. Nie pozwól sobie, aby twój strach 
zawładnął twoim wewnętrznym światłem, które we wnętrzu będzie chciało rosnąć w siłę. 
Podtrzymuj swoją myśl, że pragniesz by podążać w nieznane. Spójrz innym w oczy. Twoja 
pewność siebie sprawia to, że emanujesz światłością. Nie musisz udowadniać innym osobom 
swojej wartości, bo już jesteś przeistaczany. Pamiętaj o tym, że masz w tobie boską iskrę 
stworzenia, czym możesz emanować na innych by poszli lepszą drogą. 
 
Kobieta: 
Ten aspekt może wytworzyć podświadome uczucie niespełnienia w Tobie, mimo tego, że 
masz wszystko czego potrzeba ci w życiu chcesz jeszcze więcej, to jakbyś czuła, że nic w 
życiu nie osiągnęłaś. Pomimo tego uczucia niedowartościowania powinnaś przyglądać się 
temu co się dzieje na zewnątrz, abyś mogła kształtować swoje postawy i przekonania 
dotyczące angażowania się w taki sposób, abyś była w stanie prowadzić przepływ pomiędzy 
twoją świadomością, a bodźcami zewnętrznymi by podtrzymywać wiarę w siebie. Powinnaś 
uświadomić sobie, że w takich sprawach, w których należałoby pozbyć się uczucia 
zwątpienia, że nic nie zrobiłam na rzecz czegoś, wystarczy uruchomić w sobie wrodzone 
potencjały umożliwiające kontynuacje tego czego potrzebuje twoje ego, byś czuła się 
spełniona. Nigdy nie wchodź w rolę agresywnego gracza by wygrywać z innymi osobami, bo 
to źle się skończy, bo zamiast uzdrowić siebie możesz sprowadzić siebie do samodestrukcji. 
Bacznie obserwuj to co się dzieje na zewnątrz, zachodzące procesy życiowe, aby twoja 
świadomość mogła się poszerzać, by jeszcze lepiej rozumieć. Kiedy będziesz potrzebowała 
wsparcia od innych ludzi nigdy nie rób tego by udowadniać, że jesteś osobą 
samowystarczalną i nie potrzebujesz czyjejś pomocy. Jeśli jesteś w kłopotliwej sytuacji, 
popełniłaś jakiś błąd, to przyznaj się otwarcie, że zrobiłaś coś nie tak, takie przyznawanie 
może Ci ułatwić dokonywanie samoanalizy, gdzie tkwił twój błąd, abyś mogła wprowadzić 
poprawkę. Nigdy nie myśl o tym, że jesteś czysta i bez skazy, czasem musisz uznać swoje 
wewnętrzne demony, bo wszyscy to mamy. Pomimo wewnętrznej niedoskonałości i 
skłonności do ulegania złu mogą się w Tobie ponownie odezwać dawne problemy, wtedy 
przede wszystkim bądź zawsze sobą. Trzymaj się twoich zasad moralnych bez wnoszenia 
jakiś zastrzeżeń lub szukania usprawiedliwiania. Uwolnij się od przestarzałych 
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zakotwiczonych wzorców postępowania i systemów myślenia. Jeśli nie zrobisz tego to może 
niekorzystnie wpływać na twoje procesy świadomości. Nie pozwól sobie, aby twój strach 
zawładnął twoim wewnętrznym światłem, które we wnętrzu będzie chciało rosnąć w siłę. 
Podtrzymuj swoją myśl, że pragniesz by podążać w nieznane. Spójrz innym w oczy. Twoja 
pewność siebie sprawia to, że emanujesz światłością. Nie musisz udowadniać innym osobom 
swojej wartości, bo już jesteś przeistaczana. Pamiętaj o tym, że masz w tobie boską iskrę 
stworzenia, czym możesz emanować na innych by poszli lepszą drogą. 
 


