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SŁOŃCE w V domu
Wasza uwaga jest skupiona na przyjemnościach rozrywkowych, twórczości, swobodnym wyrażaniu
się w świecie. Będąc razem możecie być sobą, nie czujecie się skrępowani, nie musicie się do siebie
naginać. Nie ma wymagań, oczekiwań, każde z Was robi to, na co ma ochotę i akceptuje to, co robi
drugie. W zasadzie nie jest to dobry układ dla związku małżeńskiego czy też długotrwałego
partnerstwa, w którym są nie tylko przyjemności ale i zobowiązania: sprawy finansowe, domowe i nie
można sobie pozwolić na swobodę i luz. Jeżeli jednak jesteście małżeństwem, należy pamiętać żeby
nie starać się wzajemnie naginać do swoich wymagań, zaakceptować partnera takim, jakim on jest i
pozostawić mu dużo swobody. Jeśli macie dzieci, to są one bardzo ważne, starannie wychowywane,
kochane przez Was i dające Wam dużo szczęścia.
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KSIĘŻYC w IV domu
Macie podobne przygotowanie życiowe, albo wychowanie. To co za Wami stoi, to wasza przeszłość,
nieświadomość jest wspólna czy bardzo bliska. Możecie mieć podobne pochodzenie i podobne
postawy wobec świata. Czujecie się ze sobą jak w domu, gwarantujecie sobie bezpieczeństwo
emocjonalne i poczucie wspólnoty. To jest taka relaksująca sytuacja - wiecie, że z sobą możecie
wypocząć i wzmocnić swoje siły.
Możecie dzielić ze sobą jakąś własność, najprawdopodobniej coś związanego z ziemią: wspólnie
posiadana farma, działka, dacza, czy coś takiego, co jeszcze bardziej Was wiąże dzięki temu, że to coś
jest poza miastem, sprzyja wypoczynkowi, relaksowi i jakby izolowaniu się ze świata.
Bardzo łatwe i jak gdyby naturalne jest prowadzenie wspólnego gospodarstwa. Wszystkie sprawy
kuchenne, gotowanie, zmywanie, sprzątanie przebiegają bezkonfliktowo, lubicie wspólnie
wykonywać te czynności. Wspólne prowadzenie domu jest też formą relaksu, czymś co Was zbliża.
Pewnym mankamentem może być to, że jedno z Was albo oboje nie chcecie krytycznie się wyrażać
o sobie i powstrzymujecie się przed wyrażaniem uzasadnionych pretensji i narzekań, żalów. A
tłumienie negatywnych uczuć jest złe. A ponieważ związek jest dobry, wyrażenie wzajemnej krytyki
nie spowoduje poważnego konfliktu, nie należy więc jej tłumić.
MERKURY w V domu
Macie zamiłowanie do intelektualnych form wypoczynku i rekreacji, również swojej ekspresji.
Lubicie ze sobą rozmawiać, spotkania intelektualne z innymi ludźmi, wspólne wyprawy do teatru, na
koncerty, wspólnie czytacie i omawiacie książki. Przywiązujecie dużą uwagę do edukacji swoich
dzieci.
WENUS w IV domu
Swoje uczucie przeżywacie bardzo głęboko, ale nie lubicie uzewnętrzniać się w łatwo widoczny i
łatwy do rozszyfrowania dla otoczenia sposób. W ramach swoich możliwości chcecie żyć ładnie i
elegancko. Jeśli posiadacie wspólny dom czy jakąś inną własność, staracie się uczynić ją jak
najpiękniejszą.
MARS w IV domu
Współdziałacie ze sobą zgodnie w sposób naturalny, ponieważ głębokie zakorzenione w Was
sposoby myślenia i odnoszenia się do podstawowych dla spraw życiowych są po prostu zgodne.
Jeżeli Mars jest nieharmonijny - będą duże trudności. Przyczyny leżą w sprawach, które oboje
uważacie za bardzo podstawowe. Źródła konfliktów są głęboko ukryte, trudno jest wydobyć je na
powierzchnię, uświadomić sobie, bo są bardzo zakorzenione. Skutki konfliktów są widoczne w bardzo
jaskrawy sposób i dotyczą bardzo podstawowych spraw. Jeżeli mieszkacie razem, to są sprzeczki w
domu i na temat domu. Każde z Was inne poglądy na to, jaki ten dom powinien być. Tematem
sprzeczek mogą też być rodzice. Ale w zasadzie ani dom, ani rodzice nie są rzeczywistym problemem,
bo jest nim niezgodność głęboko zakorzenionych pojęć. Trzeba je więc wydobyć na światło dzienne,
aby je móc zrozumieć.
JOWISZ w II domu
Macie wystarczająco dużo tego, czego potrzebujecie. Sprawy materialne nie są przyczyną braku
poczucia bezpieczeństwa, z optymizm patrzycie w przyszłość. Łatwo Wam idzie zarabianie pieniędzy,
umiecie też się nimi dzielić, jesteście wspaniałomyślni wobec innych. Bardzo korzystnie jest, jeśli
razem prowadzicie jakiś interes, zwłaszcza sklep.
Musicie uważać, aby dążąc do nadmiernych zysków materialnych nie stać się przesadnymi
materialistami lub odwrotnie, zbyt beztrosko i lekkomyślnie wydawać pieniądze, szczególnie na gry
hazardowe.
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SATURN w VII domu
Jest między Wami mało ciepła. Jesteście razem głownie po to, aby stawić czoła wspólnym
obowiązkom, trudnościom. Prawdopodobnie jest to związek karmiczny, w celu spłacenia starych
długów.
URAN w XI domu
Cele waszego związku i plany towarzyszące jego realizacji są nietypowe. Macie własne, indywidualne
powody, by szukać w tym związku realizacji swoich ideałów, aczkolwiek mogą to być inne ideały niż
normalnie towarzyszące małżeństwom. Ale to nie zmniejsza siły i trwałości tego związku. Ponadto
jako para będziecie przyciągać do siebie jakiś dziwny zbiór przyjaciół i znajomych, jakieś oryginalne
znajomości z ludźmi niekonwencjonalnymi. Jest bardzo dobrze, jeżeli jesteście otwarci i przyjmujecie
do swojego otoczenia te wszystkie dziwaczności, jeżeli nie macie zbyt sztywnych oczekiwań
życiowych co do swoich przyjaciół.
NEPTUN w I domu
Nie rozumiecie siebie i o co w waszym związku chodzi. Każde z Was może mieć zupełnie różne
poglądy co do tego, czym ten związek jest, przy nie zauważacie tych różnic, będąc zapatrzeni w swoje
własne złudzenia. Brak Wam poglądu na to, w jakim kierunku związek powinien się rozwijać. Możecie
też nie bardzo się orientować na jakim etapie znajduje się w danej chwili wasz związek - czy za chwilę
się rozpadnie, czy jest to związek na dłuższe lata. Typowa jest taka sytuacja, że jedno z Was uważa, że
wszystko się wspaniale toczy, że jest to idealny układ i nawet być może, że otoczenie będzie się w
tym kierunku skłaniało. Drugie zaś może uważać odwrotnie, że wcale nie jest wszystko tak wspaniale,
a nawet odwrotnie, że czuje się bardzo niezadowolone i to od dłuższego czasu, chciało to ujawnić, ale
partner nie chciał nawet dopuścić tego do siebie. W tej sytuacji może nagle odejść.
Innym wariantem może być taka sytuacja, że jedno z Was się poświęca po to, by drugie ratować z
trudnego problemu życiowego lub też może być tak, że oboje chcecie się poświęcić służbie światu,
dla wzniosłego celu działacie razem. Ale często jest to forma samooszukiwania się, np. ta osoba,
która rzekomo się poświęca, chce w rzeczywistości rozwiązać jakiś własny problem albo uciec od
jakiegoś własnego problemu poprzez to rzekome poświęcanie się dla drugiej osoby mającej rzekomo
inny problem. A jeżeli wspólnie działacie i rzekomo dla świata się poświęcacie, to być może jest to
chęć zmylenia otoczenia i wyciągnięcia korzyści dla siebie.
Ogólnie biorąc jest jeszcze bardzo dużo innych możliwości wprowadzenia ułudy, iluzji zarówno w
swój świat, jak i otoczenie. Powinniście więc dążyć do realistycznego kontaktu z rzeczywistością,
wystrzegać się nadmiernego angażowania w wyidealizowany obraz sytuacji, aby ten obraz nie
przysłaniał możliwości dostrzeżenia realiów w świecie zewnętrznym.
PLUTON w XI domu
Będziecie usilnie dążyli do realizacji swych nadziei i ideałów. Wasze spotkanie jest nieprzypadkowe,
ten związek odegra w waszym życiu wielką rolę. Będziecie bardzo silnie związani ze swoimi ideałami i
jeżeli się okaże to konieczne - będziecie walczyli o ich realizację. Potraficie również silnie pracować w
kierunku tego, co zamierzyliście sobie. Takie nastawienia będzie przyciągało do Was innych ludzi o
podobnych skłonnościach, poglądach. Ci przyciągani ludzie mogą być silnymi, promieniującymi
indywidualnościami lub dysponujące jakimś rodzajem konkretnej władzy, ale raczej działające z
ukrycia, spoza sceny. Mogą one być zaangażowane w jakąś humanitarna działalność na dużą skalę i że
ta działalność będzie nastawiona na przemienienie świata, np. mogą to być jakieś ruchy rewolucyjne
albo wprowadzanie jakichś reform oddziaływania na świadomość dużych mas ludzkich.
SŁOŃCE - trygon - JOWISZ
Zapowiedź pozytywnego i korzystnego w skutkach doświadczenia życiowego dla obu stron.
Będziecie mieli we wspólnym życiu wszystko, co według Was będzie Wam potrzebne. Nawet gdyby w
sensie materialnym nie było tego dużo, będziecie uważać, że wspólne życie przedstawia wielką
wartość. Razem jesteście w stanie w bardziej pełny sposób wyrażać siebie wobec świata, niż będąc
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oddzielnie. Wasze wzajemne rozumienie się będzie ciągle poszerzane. Będziecie umieli twórczo
podejść do wyłaniających się trudności. Jest między nimi otwarta i szczera wymiana myśli i to w
sprawach, które uważacie za ważne. Dyskusje o tych ważnych problemach nie będą dla Was ciężkie
ani uroczyste. Nie będzie żadnych "kazań" ale przyjemny sposób rozmawiania. Zawsze będzie nastrój
radosnego optymizmu i świadomość, że razem da się radę wszystkiemu. Jest prawdopodobieństwo
wspólnych podróży zagranicznych lub kontaktów z zagranicą czy cudzoziemcami, a w każdym razie
eksploatacja nowych poglądów i idei.
SŁOŃCE - opozycja - URAN
Prawdopodobnie wasz związek będzie bardzo burzliwy, działając na Was rozstrajająco; będziecie
ciągle zdenerwowani. Nie znaczy to, że ten związek jest z góry skazany na to, że będzie niedobry, że
trzeba się wycofać, ale trzeba pamiętać, że prognozowanie tego co się w tym związku wydarzy będzie
niemożliwe i że będzie to układ niekonwencjonalny. W jakim stopniu będziecie wyprowadzali się z
równowagi, zależy od waszej elastyczności i otwartości na te nowe doświadczenia. Im bardziej
jesteście nastawieni tradycjonalnie, tym większe będą zakłócenia. Można powiedzieć, że ten związek
będzie ciągłą rewolucją. Sytuacja będzie się ciągle zmieniała i nawet jeżeli w jakimś momencie
któremuś z Was wyda się, że już panujecie nad sytuacją, że możecie się spodziewać tego co nastąpi,
to nastąpi coś takiego, co zburzy to wyobrażenie. Można się spodziewać tylko niespodzianek.
Innym wariantem jest to, że wasz związek stanowi wyzwanie dla społeczności, w której się odbywa.
A więc otoczenie może uważać waszą parę za niezwykłą, ekscentryczną, a nawet za rodzaj zagrożenia
dla swojego otoczenia. Taka sytuacja byłaby nawet dobra dla Was, bo ciężar niekonwencjonalności
byłby przerzucony na zewnątrz; nie musielibyście się między sobą w ten trudny sposób zachowywać.
A więc w wyniku tej dziwnej, społecznie trudnej do zaakceptowania sytuacji ten związek mógłby się
zacieśnić. Z tym, że presja ze strony nietolerancyjnego otoczenia może być zbyt trudna do
wytrzymania i będzie się źle odbijała na związku.
KSIĘŻYC - kwadratura - SATURN
Wskaźnik braku podobieństwa uczuciowego. Nie przeszkadza to we współpracy zawodowej. W
osobistym związku będzie między Wami brak ciepła, poczucie obcości, samotności, brak poczucia
wspólnoty. Związek może być pomimo to trwały z tym, że nie będzie w pełni udanym. Możecie będąc
z sobą czuć się samotnie. Otoczenie może się dziwić, co Was łączy, ponieważ będąc ze sobą wydajecie
się dość ponuro nastawieni, w dodatku napotykane trudności wyolbrzymiacie. Jeżeli czujecie, że dla
jakichś powodów chcecie utrzymywać ten związek, że jest on Wam potrzebny dla osobistego
rozwoju, to nie ma przeciwwskazań. Ale lepiej zbyt dużo nie oczekiwać. Możliwe że Wasz związek jest
na dystans, np. każde z Was jest w innym kraju i nie potrzebujecie bliskiego kontaktu.
KSIĘŻYC - kwadratura - NEPTUN
Ta sama skłonność będzie posunięta już do niebezpiecznego ekstremum. Może istnieć
niebezpieczeństwo, że któreś z Was (lub oboje) oszukuje partnera lub samego siebie co do samego
związku, lub co do innych okoliczności powiązanych z tym związkiem. Może tez być taka sytuacja, że
jedna osoba chce drugiej pomagać w jakimś trudnym jej problemie, ale prawdziwą motywacją może
być chęć ucieczki od swoich własnych problemów. Prawdziwa motywacja nie jest wówczas
ujawniana, powstaje niezdrowa sytuacja i fałsz. Może tez być, że związek przybiera jakiś fałszywy,
nierealistyczny ton. Np. żyjecie w świecie iluzji co do siebie samych i swojego partnera. W rezultacie
kiedy wyjdą na jaw niezauważane przez Was strony, kończy się to rozczarowaniem i utratą złudzeń,
co jest największym niebezpieczeństwem dla waszego związku.
Trzeba starać się bardzo pragmatycznie, ostrożnie i nieufnie podchodzić do tego związku, wszystko
sprawdzać, nawet to co nam się samym wydaje - nie traktować tego od razu z pełnym, zaufaniem,
być podejrzliwym wobec własnych subiektywnych odczuć.
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MERKURY - opozycja - URAN
Nie można oczekiwać, że w waszym związku można będzie się odprężyć, odpocząć i czuć się jak w
domu, kiedy nic Was nie goni, nie przynagla, kiedy można odpocząć po wszystkich zewnętrznych
kontaktach z ludźmi. Nie pozwalacie sobie na żadną chwilę odprężenia. Korzystne jest to, że nie grozi
wpadnięcie w rutynę, w utarte wzorce myślowe, ale to ciągłe wybijanie się z tej rutyny będzie
przebiegało w sposób bardzo niedelikatny, gwałtowny. Ale jeżeli lubicie nieustanną stymulację
umysłową, to że wasze poglądy ciągle są wystawiane na próby i nieustannie musicie się przestawiać
na nowe sposoby patrzenia na świat, to ten związek da Wam możliwość rozwoju umysłowego. Jeżeli
wytrzymujecie te kontakty, to znaczy, że są Wam potrzebne, że sami tego chcecie, choć możecie nie
zdawać sobie z tego sprawy.
Czasami to nieustanne drażnienie się ze sobą może być przesadne, choćby po to, by zobaczyć jak
partner zareaguje, na ile można sobie pozwolić. Możecie to robić w sposób przekraczający wszelkie
granice, np. starać się wzajemnie wyprowadzać z równowagi. Występuje skłonność do żartów, do
wystawiania wszystkiego na próbę, do kpienia, podważania wszystkiego. Trzeba wtedy nie brać
wszystkiego co się słyszy zbyt poważnie i osobiście do siebie. Trzeba pozwolić partnerowi na te tzw.
żarty, gdyż nie jest jego zamiarem dotknięcie czy zranienie, należy to traktować jako grę słowną,
szermierkę intelektualną.
SATURN - trygon - PLUTON
Jesteście w stanie przetrwać dość duże trudności życiowe ze strony losu, bądź partnera, bez
załamywania się. Łatwo jest Wam dojść do takiego punktu widzenia, by te trudności umieć
zaakceptować. Potraficie zrozumieć, dlaczego sytuacja tego związku może być okresowo tak trudna.
Nie oskarżacie się wzajemnie lecz potraficie wniknąć w przyczynę i zrozumieć, dlaczego te trudności
muszą być. Możecie jednak być zbyt sztywni, za mało elastyczni przy konieczności adaptacji do jakichś
zmian. Może być tak, że niezależnie od tego, jaka będzie presja by coś zmienić w tym związku, to nie
będziecie zdolni do ugięcia się, choć pewne zmiany są nieuniknione i trzeba się umieć dostosowywać.
Należy unikać nieuświadomionych swoich nawyków we wzajemnych kontaktach - sztywne, rutynowe
zachowania, nawykowe wzorce zachowań są bardzo niekorzystne, trzeba się ich pozbyć, nauczyć się
podchodzić do każdej kolejnej sytuacji, jakby nigdy wcześniej jej nie było. Wiadomo, że w kryzysach
mamy tendencję do powtarzania: bo ty zawsze... Tu jest właśnie ta pułapka - żeby nie zachowywać
się rutynowo i nie uważać każdej kolejnej sytuacji za powtarzanie czegoś, co już było, żeby umieć
każdą sytuację postrzegać na nowo. A swoje zachowania też za każdym razem przeżywać i
wykonywać w jakiś twórczy sposób.
SATURN - opozycja - NEPTUN
Macie niezgodne ze sobą ideały i stale wystawiacie na próbę swoje poczucie realizmu oraz
wzajemnie osłabiacie zaufanie do siebie. W rezultacie każde z Was funkcjonuje gorzej niż przed
powstaniem tego związku. Może się wytwarzać bardzo dużo negatywnych emocji: lęk, depresja,
smutek, poczucie jałowości, materialnego niedostatku, ograniczenia potrzeb życiowych. Poczucie
niedostatku będzie zwykle raczej wynikało z negatywnego nastawienia psychicznego, nie będzie się
Wam chciało wysilać, bo i tak się nie uda by był ten dostatek.
Należy dążyć do tego, by nie wyolbrzymiać problemów, które się dostrzega w związku. Ważne jest
też, byście nie ukrywali nic przed sobą, bo gdy jedno z Was odkryje, że to drugie go oszukuje, to
związek będzie się stawał coraz słabszy, aż wreszcie nie pozostanie w nim nic prócz wzajemnych
podejrzeń.
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