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Czas  działania: 01.01.2019 - 31.12.2019 
                       Tranzytujący JOWISZ w IV domu natalnym 
  Czas szukania wewnętrznego spokoju i bezpieczeństwa. Wzrost znaczenia rodziny i życia 
rodzinnego, sprawia ono więcej radości niż w innym czasie. Możliwość przyjemnych przeżyć z tej 
dziedziny, np. narodziny z dawna oczekiwanego dziecka. Możesz być bardziej niż zwykle troskliwy, 
bardziej interesować się edukacją dzieci i ich rozwojem psychicznym. W sferze prywatnej inspiracje 
związane z tradycją, jaka Cię ukształtowała. Dla osób silnie związanych z najbliższymi osobami i 
wspólnie z nimi wyznawanymi wartościami, czas odpoczynku, stabilności i nabierania nowych sił. 
Możesz liczyć na rodzinę w rozwiązaniu ewentualnych problemów. Jest szansa na polepszenie 
warunków domowych, wzrost dobrobytu. Możliwe nabycie nieruchomości lub nowego domu. Dobry 
czas na zmianę mieszkania lub przeniesienia rezydencji w odległe miejsce. 
 
 
Czas  działania: 01.01.2019 - 30.01.2019 
                       Tranzytujący SATURN w IV domu natalnym 
  Zwiększona odpowiedzialność rodzinna. Odczuwasz zwiększoną potrzebę rodzinnego i domowego 
bezpieczeństwa i stabilności. Będziesz musiał skoncentrować się na twym najbardziej wewnętrznym 
osobistym i domowym życiu, te problemy będą stawały się bardziej krytyczne i wymagające wysiłku. 
Może to być dobry czas do udoskonalenia domowych projektów. Rozszerza się zakres prac od prostej 
reorganizacji twego domowego środowiska do totalnego przetasowania osobistych stosunków i 
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kontaktów. Często jest to okres samotności i zapomnienia, życia z dala od świata. Elementy, które 
utraciły swą ważność w twoim życiu, wracają teraz do znaczenia. Możesz być obciążony opieką nad 
starszymi lub niepełnosprawnymi członkami rodziny. Aktywność związana z interesami i sprawami 
zawodowymi lub partnerstwem mogą mieć miejsce w domu. W niektórych przypadkach 
odpowiedzialność domowa i zawodowa są w konflikcie. 
  Jest to dobry okres wejść w kontakt z twoim najgłębszym "Ja" poprzez psychoterapię lub inne 
techniki, podnoszące i rozszerzające świadomość. 
  Gdy tranzytujący Saturn tworzy negatywne aspekty, daje depresję emocjonalną, przygnębienie lub 
też uciążliwe odpowiedzialności rodzinne. Dom może stać się ogromnym ciężarem z powodu opłat, 
reperacji lub innych podobnych świadczeń. 
 
 
Czas  działania: 01.01.2019 - 11.04.2019 
                       Tranzytujący URAN w VIII domu natalnym 
  Charakterystyczna jest teraz zmiana warunków życia, nie stopniowo, lecz poprzez nagłe, 
nieoczekiwane wydarzenia szczególnej intensywności i doniosłości. Nagle stary porządek w twoim 
życiu odchodzi a wchodzi na jego miejsce nowy. Odczuwasz potrzebę izolacji, szczególnie od spraw 
materialnych, odrzucasz uznane wartości i cele do których dążyłeś, reorganizujesz stare interesy i 
rozpoczynasz nowe. Te zmiany dotyczą zwykle finansów związkowych, podatków, ubezpieczeń, 
spadków i alimentów, a także mogą to być zakrojone na wielką skalę interesy dotyczące techniki, 
inżynierii lub elektroniki. Jeżeli twa sytuacja finansowa jest zależna od partnera, nie będzie teraz zbyt 
stabilna. Rozsądne jest unikanie zależności od czyichś pieniędzy, nawet poprzez bank. Związane z tym 
zobowiązania mogą stać się bardzo niekorzystne. Źródłem kłopotów może być unikanie zobowiązań 
lub niechęć do płacenia długów. 
  Możesz interesować się nowoczesną nauką, parapsychologią, reinkarnacją, życiem po śmierci i 
doświadczeniami mistycznymi. Występuje wzrost intuicji i jasnowidzenia. Częstym problemem jest 
teraz seks i stąd potrzeba głębszego rozumienia związanych z nim energii. 
  Jeśli tranzytujący Uran tworzy nieharmonijne aspekty, mogą być niespodziewane problemy w 
interesach lub nagła śmierć kogoś z przyjaciół lub członków rodziny. 
 
 
Czas  działania: 01.01.2019 - 31.12.2019 
                       Tranzytujący NEPTUN w VII domu natalnym 
  Intuicyjny wgląd w psychikę innych ludzi, zwiększona intuicja i zdolności telepatyczne w zamkniętych 
grupach zaprzyjaźnionych ludzi. Dobry czas na wykrystalizowanie wartości estetycznych i duchowych 
w takich grupach. Psychiczne czynniki związane z podświadomością mają silny wpływ na układy w 
małżeństwie lub przyjaźni, na dobre i złe. Występuje tu niebezpieczeństwo nieporozumień i 
fałszywego przedstawiania urazy są ukrywane wewnątrz, nawzajem utrzymujecie swe uczucia w 
ukryciu i działacie po kryjomu, utrudniając partnerowi pomoc w rozwiązywaniu problemów. Jeżeli 
prowadzisz biznes, bądź bardzo ostrożny z obieraniem nowego wspólnika, może być on bardziej 
problemem niż pomocą. Ogólnie zachowanie w stosunkach z innymi ludźmi pozostaje pod dużym 
wpływem podświadomości. Możesz stać się nieśmiały, łatwowierny i wrażliwy. 
  W czasie, gdy tranzytujący Neptun tworzy złe aspekty, tendencja uwarunkowana psychicznie do 
wycofywania się ze znajomości z innymi ludźmi, do oszukania przez małżonkę, wspólnika lub bliskiego 
przyjaciela. Niedobrze jest mieć do czynienia w tym czasie z prawnikami i procesami sądowymi a 
także konsultantami wszelkiego rodzaju. 
 
 
Czas  działania: 01.01.2019 - 31.12.2019 
                       Tranzytujący PLUTON w V domu natalnym 
  Czas intensywnych poszukiwań samego siebie, pytania o swą samorealizację i możliwości z nią 
związane. Rozwijasz się artystycznie, pojawiają się inspiracje w twórczych dążeniach. Następuje 
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intensyfikacja osobistego uroku i podobania się. Duże zmiany mogą się zjawić w działalności 
towarzyskiej, dążeniu do przyjemności. Napięcia i zmiany w układach z dziećmi, próby dominacji 
którejś ze stron. Nie należy podejmować niepotrzebnego ryzyka, związanego ze zdrowiem dzieci. 
Zainteresowanie spekulacjami finansowymi, jesteś w stanie postawić wszystko na jedną kartę. 
Sprawy miłosne wydają się bardzo ważne, bardzo zaangażowane emocjonalnie i intensywne; często 
mają w sobie coś z przeznaczenia. 
  Przez zaślepienie łatwo wejść w trudny dla siebie związek. Trzeba mocno uważać na seksualizm, 
który właśnie osiąga apogeum i może być przyczyną kłopotów. 
  Przy niekorzystnych aspektach tranzytującego Plutona zjawia się zazdrość, miłosne intrygi, możliwe 
straty materialne. 
 
 
Czas  działania: 01.01.2019 - 15.01.2019 
Dokładny aspekt: 05.01.2019  
           Tranzytujący JOWISZ - kwadratura - natalny ASCENDENT 
  Nieodpowiedzialność, brak realizmu i rzetelności. Uważanie siebie za najważniejszą osobę, której się 
wszystko należy. Poczucie własnej siły i wiara łamiąca wszelkie ograniczenia. Nadmierny (zwodniczy) 
optymizm dotyczący własnej osoby, obietnice bez pokrycia. We wszystkich negocjacjach i 
transakcjach masz wyraźną tendencję do przeoczania szczegółów i uważania, że wszystko wyjdzie jak 
trzeba. Nadwrażliwość na różnicę poglądów na tematy religijne, naukowe, filozoficzne i kulturalne. 
Często w zachowaniu brak ogłady i taktu. Czas dla zdrowia niekorzystny. 
 
 
Czas  działania: 01.01.2019 - 10.01.2019 
           Tranzytujący JOWISZ - opozycja - natalne SŁOŃCE 
  Aspekt często bardzo zdradliwy. Wydaje się, że wszystko idzie jak najlepiej, jest się w lekkim 
nastroju, a właśnie ten tranzyt bywa nieraz przysłowiową kroplą przelewającą czarę. Trudniej Ci teraz 
o szczerość, rzetelność, praworządność, słowność; łatwo zaś o próżność, egoizm, lekkomyślność, 
fałszywą ambicję. Nie bądź arogancki w stosunku do innych i nie zakładaj, że Ty zawsze jesteś w 
porządku. Z własnej na ogół winy mogą wystąpić trudności finansowe czy sądowe. 
  Musisz szukać rozwiązania problemów wewnątrz siebie. Trzeba zachować sporo przytomności 
umysłu, nie dać się rozmaitym pokusom, bo inaczej uśmiech fortuny zgaśnie i to na długo. Jeśli nie 
pozwolisz się omamić, zachowasz godność i poczucie humoru, uzyskasz spełnienie przestajesz 
pragnąć tego, co właśnie osiągnięte i można zająć się czymś nowym, ze świeżym zapasem sił. 
 
 
Czas  działania: 01.01.2019 - 29.01.2019 
Dokładny aspekt: 12.01.2019  
           Tranzytujący SATURN - trygon - natalny ASCENDENT 
  Wyczuwalna stabilizacja życia. Stajesz się bardziej zdecydowany, mniej egoistyczny, trzeźwo 
osądzasz otoczenie, trzeźwy masz również sąd o swoim stosunku do życia, o własnych możliwościach. 
Twym ogólnym celem jest osiągnąć punkt, gdzie wszystkie twoje sprawy przechodziłyby łagodnie i 
według planu. Przyjemniej układają się stosunki rodzinne, wzrasta serdeczność, poczucie 
współzależności rodzinnej. Przyciągają cię starsi, bardziej doświadczeni ludzie, chętnie się czegoś od 
nich nauczysz. Tranzyt zapewnia trwałość miłości i przyjaźni, sprzyja też życiu publicznemu i poprawie 
zdrowia. Zapowiada się dobra passa dla spraw materialnych, finansowych i osiągnięć zawodowych. 
Czas sprzyja studiom, pracy społecznej, sprawom korzystnym dla otoczenia, dla swego środowiska, 
zapewnia przy tym wzrost własnego prestiżu. Samowystarczalność jest teraz dla Ciebie bardzo ważna. 
Niestety, myślisz kategoriami starych rozwiązań do nowych problemów i działasz konserwatywnie. 
Uważasz za trudne dokonywanie zmian, nawet gdy to jest konieczne. 
 
 



 

5 
 

Czas  działania: 01.01.2019 - 03.02.2019 
           Tranzytujący URAN - koniunkcja - natalna WENUS 
  Charakterystyczne jest podniecenie nowymi znajomościami. Możliwe zaślepienie uczuciowe, u 
mężczyzn możliwość zawarcia małżeństwa. Możesz też zdecydować się zerwać ze starym, stałym i 
pewnym małżeństwem i szukać drugiej młodości z kimś nowym. Poprzez przyjaciół i organizacje 
zwiększają się możliwości finansowe, społeczne i uczuciowe. Niespodziewane podarunki. Zyskujesz 
wolność uczuciową, lepiej wyrażasz swoją osobowość. Jesteś odważniejszy by eksperymentować w 
interesach i artystycznych przedsięwzięciach. U osób młodych perspektywa niezwykłego wywyższenia 
wskutek zasługi lub sprzyjającego losu. Większa skłonność do przygód i ekstrawagancji, lekceważysz 
tradycje. Często zainteresowanie elektroniką i nowoczesną sztuką. Okres ten ujawnia ukryte 
zdolności artystyczne i muzyczne. Rośnie intuicja i zdolności paranormalne, większe możliwości 
rozwoju duchowego. Dobry czas do kontaktów społecznych i uczuciowych. 
  Mogą wystąpić niespodziewane wydatki i niestosowne kontakty seksualne. 
 
 
Czas  działania: 01.01.2019 - 24.01.2019 
           Tranzytujący NEPTUN - opozycja natalny ASCENDENT 
  Intuicyjna zdolność wyczuwania nastrojów innych ludzi, rozumienie psychologicznych i 
podświadomych motywów ich działalności. Może się to wyrażać jako przekaz telepatyczny w 
zamkniętych, zaprzyjaźnionych grupach. Chętnie interesujesz się sprawami związanymi ze sztuką, 
muzyką i zabawą. 
  Twoje małżeństwo i bliskie, intymne stosunki będą trudne i pełne zamieszania, ponieważ 
komunikowanie się w tym czasie jest niejasne i staracie się ukryć coś, jedno przed drugim. 
Powinieneś być bardzo ostrożny w prośbach o poradę, nawet u profesjonalistów takich jak prawnicy, 
doradcy w sprawach małżeńskich lub lekarze. Raczej wykorzystaj swe własne krytyczne właściwości, 
nie oglądając się na ekspertów. Unikaj prawnych konfrontacji w tym czasie, jeżeli jest to możliwe. 
  Prawdopodobnie będą się wydarzały nieoczekiwane zdarzenia, do których nie będziesz 
przygotowany. Twój oponent może stosować nieuczciwą taktykę, mogącą silnie zaszkodzić twej 
pozycji. Może nawet udać fałszywe zabieganie o twoje względy i przyjacielskość w stosunku do 
Ciebie. Nie traktuj każdego podejrzliwie, lecz i nie bierz wszystkiego za dobrą monetę. 
  Przy negatywnym descendencie w horoskopie urodzeniowym istnieje niebezpieczeństwo zdrady, 
oszukania w układach małżeńskich lub przyjacielskich. 
 
 
Czas  działania: 01.01.2019 - 31.12.2019 
Dokładny aspekt: 27.02.2019 22.06.2019  
           Tranzytujący PLUTON - trygon - natalny PLUTON 
  Ten tranzyt zdarza się raz w życiu, przynosi mądrość i głębokie duchowe zrozumienie spraw życia i 
śmierci oraz własnego rozwoju. Stosunki i związki, które przeżyły swą twórczą przydatność, mogą się 
skończyć, szczególnie jeżeli tworzą barierę dla tworzenia się przyszłości. Jeśli wcześniej w życiu 
trafiały się sytuacje i wydarzenia nie mające żadnego sensownego wyjaśnienia, teraz zostają one 
wyjaśnione i zrozumiane. Tranzyt ten jest okazją do częściowego przynajmniej przejęcia od sił 
karmicznych ich tajemniczych mocy. Czas ten potrafią wykorzystać jednak tylko osoby, które we 
wcześniejszych latach życia rozwijały jakąkolwiek wyższą świadomość. Gdy tego brak, tranzyt mija 
niezauważony i bezpowrotnie tracisz szansę kontaktu z ukrytymi w nim tajemniczymi siłami. 
 
 
Czas  działania: 30.01.2019 - 15.08.2019 
                       Tranzytujący SATURN w V domu natalnym 
  Stabilizacja obecnych stosunków romantycznych i brak sposobności na nowe. Może być 
reaktywowany stary związek. Uczuciowe powiązanie ze starszą, dojrzałą lub dobrze ułożoną osobą. 
Miłosne zawiłości lub dzieci mogą spowodować zwiększoną odpowiedzialność. 



 

6 
 

  Okres konstruktywnej pracy, dyscypliny i dawania form do tworzenia pomysłów dla artystów, 
muzyków, aktorów. Może to być interes lub zawodowe powiązanie z teatrem, przedstawieniami, 
przemysłem rozrywkowym, rynkiem papierów wartościowych, edukacją lub nauczaniem. 
 Gdy tranzytujący Saturn tworzy negatywne aspekty, straty poprzez spekulacje finansowe, niechciana 
ciąża lub zwiększona odpowiedzialność związana z dziećmi. 
 
 
Czas  działania: 17.02.2019 - 03.06.2019 
Dokładny aspekt: 06.03.2019 16.05.2019  
           Tranzytujący JOWISZ - kwadratura - natalny PLUTON 
  Czas nieco "prometejski", gdy własne ambicje i wola twórcza konfrontowane są z ograniczeniami i 
systemem przymusu społecznego. Toczą się burzliwe walki wewnętrzne, chęć wydobycia się ze słabo 
do tej pory rozumianych a silnie krępujących ograniczeń. Łatwo popełnić na tym tle zły czyn lub być 
przedmiotem czyjeś presji. Masz ambicję osiągania wielkich rzeczy. Pragnienie ulepszenia i 
reformowania innych jest w parze z samorozwojem. Często zjawia się pokusa nieuczciwego 
zachowania w celu osiągnięcia wyższej pozycji i autorytetu, wtedy będziesz prowokować konflikt z 
osobami stojącymi u władzy. Należy zachować uczciwość i spójność w interesach. Konflikty i spory 
mogą dotyczyć wspólnych finansów, ubezpieczeń, podatków, spadków, itp. Tendencja do 
podejmowania pochopnych, nieprzemyślanych decyzji. Wzrost pychy, arogancji i zaniedbywanie 
drobnych ale ważnych detali. Musisz unikać obsesji na punkcie jakiegoś planu, czy kierunku działania i 
bądź szczególnie gotów do ponownego sprawdzenia twoich idei, czy są prawidłowe. Stawaj w 
obronie tego, w co wierzysz, jest słuszne, lecz wpierw upewnij się, że masz rację. Inaczej będzie to 
prowadzić do konfliktów prawnych. 
  Niebezpieczeństwo może być związane z wątpliwej jakości praktykami okultystycznymi lub 
nadmiernym seksem, pomijającym zasady moralności. Unikaj "mętów społecznych" i osób 
podejrzanych. 
 
 
Czas  działania: 08.04.2019 - 17.04.2019 
           Tranzytujący JOWISZ - kwadratura - natalny JOWISZ 
  Konflikty i niepewność w nauce, wierzeniach religijnych i kulturalnych, w zachowaniu. Dążysz do 
bezruchu, stajesz się apatyczny. Łatwo o przesadne oczekiwania, nieuzasadnione niczym dobre 
samopoczucie, obietnice czynione pod wpływem kaprysu, z których później ciężko się będzie 
wywiązać. Skłonności do przesady a nawet do bufonady i ośmieszania się w oczach innych ludzi. 
Hipokryzja w stosowaniu zasad religijnych i moralnych. Łatwo tracisz poczucie miary i gustu. 
Tendencja do nadużywania jedzenia, picia i używek a w efekcie choroby żołądka, wątroby, zaburzenia 
krwioobiegu, wzrost otyłości. 
  Czas nie sprzyja działaniom konkretnym. Bezużyteczne i nieproduktywne podróże prowadzą do 
roztrwonienia czasu i pieniędzy. Trudności mogą się pojawić w handlu, zakupach i współpracy z 
cudzoziemcami. Należy bardzo uważać i nie można się spieszyć w interesach i sprawach finansowych, 
gdyż jest niebezpieczeństwo niekorzystnego zerwania umowy, pomyłki lub oszustwa. Powinno się 
zrezygnować z gry na loterii wszelkiego rodzaju oraz z innych spekulacji. Łatwo o konflikty, proces 
sądowy, utratę pracy. Nie powinieneś zaniedbywać rodziny i domu, gdyż jest tendencja do egoizmu i 
zbyt wielkich żądań. 
  Jeśli w tym czasie snujesz plany (nawet takie, które wydają się nierealne) i marzenia, których nie 
starasz się od razu realizować dyskontuje się to później i sowicie. Nie ma też lepszego okresu na 
afirmowanie sobie prosperity materialnego i duchowego. 
 
 
Czas  działania: 11.04.2019 - 31.12.2019 
                       Tranzytujący URAN w IX domu natalnym 
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  Pociągają Cię radykalne i innowacyjne rozwiązania społecznych problemów. Wzrost intuicyjnego 
rozumienia religii i filozofii, wzrost inspiracji. Szukasz duchowych prawd w oparciu o wiadomości na 
temat ewolucji i kultury. Większa podatność na filozoficzne i okultystyczne idee i dlatego szukasz 
odpowiednich grup czy organizacji. Jest to dobry czas na studiowanie nauk okultystycznych, 
szczególnie astrologii, na ciekawe, niezwykłe doświadczenia, na rozwój duchowy, na reformowanie 
religijnych i naukowych instytucji. Zdarzają się okazje do dalekich podróży, zwykle samolotem, lub 
odbywanych w związku z przyjaciółmi czy organizacjami. Łatwiej o zawarcie znajomości z 
cudzoziemcami lub ludźmi zamieszkującymi odległe miejsca. Jeżeli jesteś otwarty na nowe 
doświadczenia, percepcję i sposoby patrzenia na świat, a także jesteś chętny do zmiany twych 
poglądów, będzie to bardzo konstruktywny czas. 
  Jeśli tranzytujący Uran tworzy nieharmonijne aspekty, możesz zajmować się ekscentrycznymi i 
niepraktycznymi wierzeniami. 
 
 
Czas  działania: 13.04.2019 - 04.07.2019 
Dokładny aspekt: 19.05.2019  
           Tranzytujący URAN - koniunkcja - natalny SATURN 
  Czas wielkiego napięcia pomiędzy pragnieniem bycia wolnym od ograniczeń i kompromisów a 
obawą przed zmianami i brakiem bezpieczeństwa. Rezultatem są niespodziewane działania, na ogół 
nieprzemyślane. Struktury, o których myślałeś, że są niezależne i stałe, zostaną zagrożone przez nagłe 
wydarzenia i okoliczności. Możliwy zarówno sukces osobisty jak i nieoczekiwane zniszczenie tego, co 
wydawało się definitywnie ustalone. Możesz odrzucić niesatysfakcjonujący Cię związek, partnerstwo 
w interesach, rzucić pracę, która stała się przygnębiająca lub nagle zerwać z czymś jeszcze, co stało 
się ciężarem. Ostatecznie, niezależnie od tego, jak niszczącym wydaje się ten Tranzyt, jest to siła 
wiodąca ku dobremu, ponieważ oczyszcza od tych wzniesionych struktur, które ciągnęły Cię wstecz. 
Tłumienie tej energii może prowadzić do chorób związanych z ciśnieniem, wrzodów lub problemów z 
sercem i układem krążenia. 
  Zainteresowanie wcielaniem nowych metod i nowoczesnych technologii w sprawy zawodowe. 
 
 
Czas  działania: 20.04.2019 - 09.05.2019 
           Tranzytujący SATURN - trygon - natalny PLUTON 
  Zwiększona koncentracja i siła woli. Silne efekty zachodzą na poziomie psychicznym. Zauważysz, że 
jesteś bardziej efektywny i możesz dokonać większego zrywu. Jest to sprzyjający okres do pogoni za 
dalekosiężnymi celami i ambicjami z powodu długotrwałej siły woli. Możesz pracować ciężej niż 
zwykle, ponieważ twoje energie działają w kontrolowany i prawie nieugięty sposób. Potrafisz 
wykonać każdą pracę do końca. Możesz mieć świadomość intryg i zmagań w interesach i strukturach 
zawodowych. Jest to korzystny okres dla kierunków duchowych i medytacji. Dobry okres do 
prowadzenia spraw prawnych, badań społecznych oraz dla lekarzy, prawników, naukowców i 
inżynierów. 
Czas  działania: 24.07.2019 - 31.08.2019 
           Tranzytujący URAN - trygon - natalny KSIĘŻYC 
  Czujesz intuicyjnie przewodnictwo i inspirację w załatwianiu spraw rodzinnych, finansowych i 
domowych. Nagle i niespodziewanie zwiększają się zdolności do jasnowidzenia i intuicja, wgląd w 
podświadomość. Zawarta przyjaźń i działalność w organizacjach dostarcza emocjonalnej satysfakcji. 
Aktywność publiczna jest teraz unikalna, zwiększona popularność. Możliwe zawarcie fascynującego 
związku uczuciowego. Nasuwają się ciekawe i oryginalne pomysły, dotyczące spraw finansowych i 
polepszenia warunków w domu, często łączy się to z wprowadzeniem nowoczesnych urządzeń 
elektrycznych. Możliwe są także nagłe zmiany mieszkania, wprowadzenie się przyjaciółki, która wiele 
może pomóc w ulepszaniu warunków domowych. Prawdopodobne nieoczekiwane powiększenie 
posiadanego majątku czy finansów przez dziedziczenie, zmiany, podróże. Poczucie, że wszystko w 
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życiu idzie bez wysiłku, choć nie zawsze mające odbicie w realności. Łatwość nawiązywania 
kontaktów z dziećmi (zwłaszcza obcymi), czasem myśli o adopcji takiego dziecka. 
  Lepsze niż zazwyczaj samopoczucie i wrażenie, że spełnienie najskrytszych pragnień jest w zasięgu 
ręki. Szersze niż zazwyczaj horyzonty myślowe i intelektualne, choć wrażliwość na argumenty inne niż 
własne jest zmniejszona. 
 
 
Czas  działania: 31.07.2019 - 20.08.2019 
           Tranzytujący JOWISZ - kwadratura - natalny ASCENDENT 
  Nieodpowiedzialność, brak realizmu i rzetelności. Uważanie siebie za najważniejszą osobę, której się 
wszystko należy. Poczucie własnej siły i wiara łamiąca wszelkie ograniczenia. Nadmierny (zwodniczy) 
optymizm dotyczący własnej osoby, obietnice bez pokrycia. We wszystkich negocjacjach i 
transakcjach masz wyraźną tendencję do przeoczania szczegółów i uważania, że wszystko wyjdzie jak 
trzeba. Nadwrażliwość na różnicę poglądów na tematy religijne, naukowe, filozoficzne i kulturalne. 
Często w zachowaniu brak ogłady i taktu. Czas dla zdrowia niekorzystny. 
 
 
Czas  działania: 15.08.2019 - 20.10.2019 
                       Tranzytujący SATURN w IV domu natalnym 
  Zwiększona odpowiedzialność rodzinna. Odczuwasz zwiększoną potrzebę rodzinnego i domowego 
bezpieczeństwa i stabilności. Będziesz musiał skoncentrować się na twym najbardziej wewnętrznym 
osobistym i domowym życiu, te problemy będą stawały się bardziej krytyczne i wymagające wysiłku. 
Może to być dobry czas do udoskonalenia domowych projektów. Rozszerza się zakres prac od prostej 
reorganizacji twego domowego środowiska do totalnego przetasowania osobistych stosunków i 
kontaktów. Często jest to okres samotności i zapomnienia, życia z dala od świata. Elementy, które 
utraciły swą ważność w twoim życiu, wracają teraz do znaczenia. Możesz być obciążony opieką nad 
starszymi lub niepełnosprawnymi członkami rodziny. Aktywność związana z interesami i sprawami 
zawodowymi lub partnerstwem mogą mieć miejsce w domu. W niektórych przypadkach 
odpowiedzialność domowa i zawodowa są w konflikcie. 
  Jest to dobry okres wejść w kontakt z twoim najgłębszym "Ja" poprzez psychoterapię lub inne 
techniki, podnoszące i rozszerzające świadomość. 
  Gdy tranzytujący Saturn tworzy negatywne aspekty, daje depresję emocjonalną, przygnębienie lub 
też uciążliwe odpowiedzialności rodzinne. Dom może stać się ogromnym ciężarem z powodu opłat, 
reperacji lub innych podobnych świadczeń. 
 
 
Czas  działania: 18.08.2019 - 18.10.2019 
           Tranzytujący SATURN - trygon - natalny ASCENDENT 
  Wyczuwalna stabilizacja życia. Stajesz się bardziej zdecydowany, mniej egoistyczny, trzeźwo 
osądzasz otoczenie, trzeźwy masz również sąd o swoim stosunku do życia, o własnych możliwościach. 
Twym ogólnym celem jest osiągnąć punkt, gdzie wszystkie twoje sprawy przechodziłyby łagodnie i 
według planu. Przyjemniej układają się stosunki rodzinne, wzrasta serdeczność, poczucie 
współzależności rodzinnej. Przyciągają cię starsi, bardziej doświadczeni ludzie, chętnie się czegoś od 
nich nauczysz. Tranzyt zapewnia trwałość miłości i przyjaźni, sprzyja też życiu publicznemu i poprawie 
zdrowia. Zapowiada się dobra passa dla spraw materialnych, finansowych i osiągnięć zawodowych. 
Czas sprzyja studiom, pracy społecznej, sprawom korzystnym dla otoczenia, dla swego środowiska, 
zapewnia przy tym wzrost własnego prestiżu. Samowystarczalność jest teraz dla Ciebie bardzo ważna. 
Niestety, myślisz kategoriami starych rozwiązań do nowych problemów i działasz konserwatywnie. 
Uważasz za trudne dokonywanie zmian, nawet gdy to jest konieczne. 
 
 
Czas  działania: 20.09.2019 - 31.12.2019 
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Dokładny aspekt: 12.11.2019 
           Tranzytujący URAN - koniunkcja - natalny SATURN 
  Czas wielkiego napięcia pomiędzy pragnieniem bycia wolnym od ograniczeń i kompromisów a 
obawą przed zmianami i brakiem bezpieczeństwa. Rezultatem są niespodziewane działania, na ogół 
nieprzemyślane. Struktury, o których myślałeś, że są niezależne i stałe, zostaną zagrożone przez nagłe 
wydarzenia i okoliczności. Możliwy zarówno sukces osobisty jak i nieoczekiwane zniszczenie tego, co 
wydawało się definitywnie ustalone. Możesz odrzucić niesatysfakcjonujący Cię związek, partnerstwo 
w interesach, rzucić pracę, która stała się przygnębiająca lub nagle zerwać z czymś jeszcze, co stało 
się ciężarem. Ostatecznie, niezależnie od tego, jak niszczącym wydaje się ten Tranzyt, jest to siła 
wiodąca ku dobremu, ponieważ oczyszcza od tych wzniesionych struktur, które ciągnęły Cię wstecz. 
Tłumienie tej energii może prowadzić do chorób związanych z ciśnieniem, wrzodów lub problemów z 
sercem i układem krążenia. 
  Zainteresowanie wcielaniem nowych metod i nowoczesnych technologii w sprawy zawodowe. 
 
 
Czas  działania: 15.10.2019 - 06.11.2019 
Dokładny aspekt: 26.10.2019  
           Tranzytujący JOWISZ - kwadratura - natalny PLUTON 
  Czas nieco "prometejski", gdy własne ambicje i wola twórcza konfrontowane są z ograniczeniami i 
systemem przymusu społecznego. Toczą się burzliwe walki wewnętrzne, chęć wydobycia się ze słabo 
do tej pory rozumianych a silnie krępujących ograniczeń. Łatwo popełnić na tym tle zły czyn lub być 
przedmiotem czyjeś presji. Masz ambicję osiągania wielkich rzeczy. Pragnienie ulepszenia i 
reformowania innych jest w parze z samorozwojem. Często zjawia się pokusa nieuczciwego 
zachowania w celu osiągnięcia wyższej pozycji i autorytetu, wtedy będziesz prowokować konflikt z 
osobami stojącymi u władzy. Należy zachować uczciwość i spójność w interesach. Konflikty i spory 
mogą dotyczyć wspólnych finansów, ubezpieczeń, podatków, spadków, itp. Tendencja do 
podejmowania pochopnych, nieprzemyślanych decyzji. Wzrost pychy, arogancji i zaniedbywanie 
drobnych ale ważnych detali. Musisz unikać obsesji na punkcie jakiegoś planu, czy kierunku działania i 
bądź szczególnie gotów do ponownego sprawdzenia twoich idei, czy są prawidłowe. Stawaj w 
obronie tego, w co wierzysz, jest słuszne, lecz wpierw upewnij się, że masz rację. Inaczej będzie to 
prowadzić do konfliktów prawnych. 
  Niebezpieczeństwo może być związane z wątpliwej jakości praktykami okultystycznymi lub 
nadmiernym seksem, pomijającym zasady moralności. Unikaj "mętów społecznych" i osób 
podejrzanych. 
 
 
Czas  działania: 20.10.2019 - 31.12.2019 
                       Tranzytujący SATURN w V domu natalnym 
  Stabilizacja obecnych stosunków romantycznych i brak sposobności na nowe. Może być 
reaktywowany stary związek. Uczuciowe powiązanie ze starszą, dojrzałą lub dobrze ułożoną osobą. 
Miłosne zawiłości lub dzieci mogą spowodować zwiększoną odpowiedzialność. 
  Okres konstruktywnej pracy, dyscypliny i dawania form do tworzenia pomysłów dla artystów, 
muzyków, aktorów. Może to być interes lub zawodowe powiązanie z teatrem, przedstawieniami, 
przemysłem rozrywkowym, rynkiem papierów wartościowych, edukacją lub nauczaniem. 
 Gdy tranzytujący Saturn tworzy negatywne aspekty, straty poprzez spekulacje finansowe, niechciana 
ciąża lub zwiększona odpowiedzialność związana z dziećmi. 
 
 
Czas  działania: 05.11.2019 - 24.11.2019 
Dokładny aspekt: 15.11.2019  
           Tranzytujący JOWISZ - kwadratura - natalny JOWISZ 
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  Konflikty i niepewność w nauce, wierzeniach religijnych i kulturalnych, w zachowaniu. Dążysz do 
bezruchu, stajesz się apatyczny. Łatwo o przesadne oczekiwania, nieuzasadnione niczym dobre 
samopoczucie, obietnice czynione pod wpływem kaprysu, z których później ciężko się będzie 
wywiązać. Skłonności do przesady a nawet do bufonady i ośmieszania się w oczach innych ludzi. 
Hipokryzja w stosowaniu zasad religijnych i moralnych. Łatwo tracisz poczucie miary i gustu. 
Tendencja do nadużywania jedzenia, picia i używek a w efekcie choroby żołądka, wątroby, zaburzenia 
krwioobiegu, wzrost otyłości. 
  Czas nie sprzyja działaniom konkretnym. Bezużyteczne i nieproduktywne podróże prowadzą do 
roztrwonienia czasu i pieniędzy. Trudności mogą się pojawić w handlu, zakupach i współpracy z 
cudzoziemcami. Należy bardzo uważać i nie można się spieszyć w interesach i sprawach finansowych, 
gdyż jest niebezpieczeństwo niekorzystnego zerwania umowy, pomyłki lub oszustwa. Powinno się 
zrezygnować z gry na loterii wszelkiego rodzaju oraz z innych spekulacji. Łatwo o konflikty, proces 
sądowy, utratę pracy. Nie powinieneś zaniedbywać rodziny i domu, gdyż jest tendencja do egoizmu i 
zbyt wielkich żądań. 
  Jeśli w tym czasie snujesz plany (nawet takie, które wydają się nierealne) i marzenia, których nie 
starasz się od razu realizować dyskontuje się to później i sowicie. Nie ma też lepszego okresu na 
afirmowanie sobie prosperity materialnego i duchowego. 
 
 
Czas  działania: 06.11.2019 - 26.11.2019 
Dokładny aspekt: 16.11.2019  
           Tranzytujący JOWISZ - kwadratura - natalny WĘZEŁ KSIĘŻYCOWI PŁN 
  Jest to aspekt izolacji. Zamykasz się w sobie, wyobcowujesz z otoczenia, czujesz się niedoceniony. W 
tym czasie możesz albo ślepo albo bezmyślnie stosować się do powszechnie przyjętych zwyczajów i 
norm dotyczących religii, kultury, moralności lub też być z nimi w kompletnej niezgodzie. Działanie 
tranzytu niezbyt silne. 
 
 
Czas  działania: 08.11.2019 - 27.11.2019 
Dokładny aspekt: 18.11.2019  
           Tranzytujący JOWISZ - trygon - natalna WENUS 
  Szlachetne poglądy, uprzejmości, szczęście, szczodrość, szerokie horyzonty życiowe. Dobry czas na 
naukę. Harmonia w interesach, układach uczuciowych, towarzyskich, społecznych. Wygoda i miła 
atmosfera w domu. Pełnia harmonii wewnętrznej i współdziałania różnych części psychiki. Przychodzi 
nadzieja i pogodzenie, szczęście do którego masz prawo. Ujawnia się altruizm, dobroć, 
wyrozumiałość, zamiłowanie do wszystkiego co dobre, normalne, prawe i moralnie zdrowe.  
  Dobry czas na sprawy finansowe i działalność społeczną. Wzrost dóbr rodzinnych i pozycji 
społecznej, poparcie osób wpływowych. Jeśli pracujesz nad jakimś większym dziełem, które wymaga 
zrównoważenia wielu elementów i zapanowania nad większą całością, właśnie jest szansa do 
uczynienia tego. Jak nigdy, jest okazja do wyjaśnienia nastawień i oczekiwań względem kobiet. 
Równie dobrze może udać się znalezienie modus vivendi między własnym a ogólnospołecznym 
systemem wartości i wyborów. Czas ten sprzyja pogodzie wewnętrznej, wrażliwości artystycznej i 
rozwojowi tzw. dobrego smaku, nie sprzyja zaś żadnym poważnym wysiłkom, ponieważ masz 
inklinacje do uczucia przyjemnego rozleniwienia i braku inicjatywy, a także pobłażania sobie. 
Korzystny czas na podjęcie studiów lub pracy zawodowej związanej z edukacją. Idealny okres na urlop 
i podróż dla przyjemności. 
 
 
Czas  działania: 22.11.2019 - 11.12.2019 
Dokładny aspekt: 02.12.2019  
           Tranzytujący JOWISZ - kwadratura - natalny URAN 
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  Gorączkowość, chaos, zamieszanie, niepokój i niecierpliwość w stosunku do ograniczeń. Życie 
instynktowne uwalnia się od kontroli rozumu i rozsądku. Żyje się złudzeniami i marzy o przygodach. 
Przychodzi chęć zmiany czegoś bez poważniejszego celu, a tylko dla samej zmiany. Warto wtedy 
pamiętać, że "lepsze jest wrogiem dobrego" i powstrzymać się od zmieniania zbyt wielu rzeczy naraz, 
bo odtworzenie stanu pierwotnego będzie trudne. Należy ostrożnie podchodzić do wszelkich szans, 
nowych i niezwykłych propozycji, gdyż to, co na pierwszy rzut oka wydaje się korzystne, w 
rzeczywistości może przynieść szkody i straty finansowe. 
  Umysł jest atakowany informacjami z wyższych światów, lecz bezładnie. Trudno stwierdzić, które z 
idei przyniesionych przez ten tranzyt będą rzeczywiście twórcze, a które są "ulepszeniami" bez sensu i 
znaczenia. W tym okresie masz ostrzejsze niż zazwyczaj, ironiczno krytyczne spojrzenie na 
rzeczywistość, choć bez dystansu do własnej osoby. Trzeba więc uważać, co się mówi i komu, bo 
późniejsze naprawianie gaf może być trudne, jeśli nie beznadziejne. 
  Niewykluczony jest też "grom z jasnego nieba", szczęśliwa szansa lub zmiana fortuny, nagła okazja, 
która znacząco zmieni twoje życie. Potrzeba jednak dużej rozwagi, aby te efekty utrzymać dłużej niż 
czas działania tego tranzytu. 
 
 
Czas  działania: 11.12.2019 - 29.12.2019 
Dokładny aspekt: 20.12.2019  
           Tranzytujący JOWISZ - trygon - natalny SATURN 
  Wszystkie twoje działania są sterowane przez silne poczucie obowiązku. Obdarzony jesteś 
zręcznością i umiarkowaniem we wszystkich dziedzinach życia. Ambicją kieruje szlachetność i mimo 
rozlicznych pragnień trzymasz się w ryzach. Okres dużej wytrzymałości fizycznej, a jeżeli wypada w 
starości, pomaga w zachowaniu sił i zdrowia. Pomyślny okres dla ludzi zajmujących wysokie i 
odpowiedzialne stanowiska. Charakterystyczny jest postęp w sprawach zawodowych i interesach, 
ekspansja istniejącego biznesu. Dobry czas dla ludzi związanych zawodowo z prawem, policją, 
administracją, interesami, nauką, religią i podróżami. 
  Dobry czas na szukanie posady lub rozpoczęcie ważnych spraw, na wzmacnianie i stabilizowanie 
zawodowej i finansowej pozycji, na współdziałanie z rządem. Swoje filozoficzne i religijne 
przekonania próbujesz zastosować w praktycznych sprawach. Myślisz poważnie, uczciwie i 
odpowiedzialnie, potrafisz zachować równowagę między optymizmem a ostrożnością, jesteś bardziej 
odpowiedzialny w domowych i rodzinnych sprawach. 
 
 
Czas  działania: 23.12.2019 - 31.12.2019 
           Tranzytujący SATURN - trygon - natalny PLUTON 
  Zwiększona koncentracja i siła woli. Silne efekty zachodzą na poziomie psychicznym. Zauważysz, że 
jesteś bardziej efektywny i możesz dokonać większego zrywu. Jest to sprzyjający okres do pogoni za 
dalekosiężnymi celami i ambicjami z powodu długotrwałej siły woli. Możesz pracować ciężej niż 
zwykle, ponieważ twoje energie działają w kontrolowany i prawie nieugięty sposób. Potrafisz 
wykonać każdą pracę do końca. Możesz mieć świadomość intryg i zmagań w interesach i strukturach 
zawodowych. Jest to korzystny okres dla kierunków duchowych i medytacji. Dobry okres do 
prowadzenia spraw prawnych, badań społecznych oraz dla lekarzy, prawników, naukowców i 
inżynierów. 
 
 
Czas  działania: 31.12.2019 - 31.12.2019 
           Tranzytujący JOWISZ - koniunkcja - natalny KSIĘŻYC 
  Wzrost optymizmu i śmiałości. Często otrzymanie obietnicy w ważnej dla Ciebie sprawie. 
Polepszenie sytuacji finansowej, głównie dzięki intuicji. Umysł jest odważniejszy, wzrasta też intuicja i 
dar przewidywania. Masz szerokie, syntetyzujące spojrzenie na rzeczywistość; widzisz ukryte do tej 
pory przed twoimi oczyma prawa rządzące życiem twoim i twoich bliźnich. Możliwa decyzja o 
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poszerzeniu bądź uzupełnieniu wykształcenia. Rysują się optymistyczne perspektywy na przyszłość a 
Ty jesteś bardziej otwarty i przystępny dla otoczenia. Takie nastawienie ma korzystny wpływ na 
zdrowie, wyzwala radość życia, wzmaga siły odpornościowe organizmu, pozwala przejść do porządku 
dziennego nad przykrościami i niepowodzeniami. Tranzyt ten sprzyja nawiązywaniu lepszych 
kontaktów z dziećmi. Wymarzony wręcz czas na rozpoczęcie wielkich, długofalowych zmian w twoim 
życiu. Nieocenioną pomocą mogą służyć kobiety. Szczególnie dobry okres dla  artystów, polityków i w 
ogóle osób publicznych. 
  Niewskazane jest tłuste jedzenie. 


