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                       H O R O S K O P   P A R T N E R S K I 
 
Janina Kowalska  (osoba A)  &  Jan Kowalski  (osoba B) 
 

 
 
                       osoba B - Bliźnięta     osoba A - Wodnik 
  Łączy Was znakomita więź intelektualna. Pobudzacie się nawzajem do większej aktywności, lubicie 
podrzucać sobie nowe pomysły. Kontakt intelektualny jest dla Was niezmiernie ważny, a więź 
fizyczna i emocjonalna między Wami nie musi być aż tak silna. Możecie czuć się parą dobrych 
przyjaciół, jeśli łączą Was sprawy inne niż uczuciowe. Wspólny punkt widzenia, zainteresowania i 
działalność są w waszym układzie najważniejsze. 
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                       Księżyc osoby A w Baranie - Księżyc osoby B w Koziorożcu 
  Reprezentujecie całkowicie odmienne reakcje emocjonalne, uczucia, temperamenty i sposoby 
radzenia sobie z problemami. Pierwszą reakcją osoby A jest gniew i oburzenie, atak na budzącą 
wątpliwości sytuację. Osoba B musi z kolei zastanowić się spokojnie nad całą sprawą i przygotować 
odpowiednią strategię postępowania. Osoba B bagatelizuje uczucia i emocje, jakie wzbudza w niej 
konflikt, koncentruje się raczej na tym, co jest do zrobienia, na konkretach. Osoba A okazuje swe 
uczucia bez zastanowienia i otwarcie mówi, czego chce. Osoba B jest bardziej ostrożna, mniej 
wylewna. Osoba A potrafi być bardzo egoistyczna i zawsze ma nadzieję, że dostanie to, o co jej 
chodzi. Osoba B często uważa, że nie zasłużyła jeszcze na przyjemność, komfort i spełnienie; 
podświadomie wyczuwa, że aby coś osiągnąć, musi na to zapracować. Gdy więc osoba A mówi 
"mogę, potrafię", osoba B ogarnięta jest wątpliwościami. Optymizm osoby A i sceptycyzm osoby B 
mogą w zetknięciu się ze sobą powodować problemy. Jednakże, osoba B może bardzo pomóc osobie 
A w nabraniu emocjonalnego dystansu do spraw, bowiem osoba A najczęściej przyjmuje wszystko 
bardzo osobiście, natomiast osoba B potrafi działać bez osobistego zaangażowania. Oboje należycie 
do ludzi dość niezależnych emocjonalnie. Czas spędzony razem dostarcza Wam zawsze dużo 
przyjemności. 
 
                       SŁOŃCE osoby A w V domu osoby B 
  Silna relacja romantyczna i małżeńska. Duży potencjał atrakcyjności emocjonalnej i romantycznej. W 
jakichkolwiek relacjach, jesteście zadowoleni ze swego towarzystwa. Skłaniacie się ku wspólnym 
działaniom, ukierunkowanym na przyjemności, gry, sport, przyjęcia, teatr oraz na twórczą 
samoekspresję poprzez sztukę. W małżeństwie zapowiada chęć posiadania dzieci i zainteresowania w 
ich edukacji oraz twórczym wychowaniu. Korzystna relacja rodzic - dziecko i nauczyciel - student. 
Układ dostarczający przyjemności, wykształcenia, twórczego wyżycia się obydwu stron. Korzystne 
zawodowe stosunki w sztuce i na przyjęciach. Może wystąpić wzajemne zainteresowanie i 
zaangażowanie w przedsięwzięcia finansowe lub edukacyjne. 
 
                       KSIĘŻYC osoby A w VIII domu osoby B 
  Ta kombinacja może być ważna w relacjach związanych z interesami lub w relacjach rodzinnych, gdy 
mamy do czynienia ze spadkiem lub finansowymi ustaleniami związanymi z rodowodem. Jeśli Księżyc 
jest w upadku w horoskopie urodzeniowym osoby A, może mieć miejsce walka lub konflikt w związku 
z tymi sprawami. W korzystnej sytuacji może ta kombinacja być sprzyjająca w interesach lub spółce 
dotyczącej nieruchomości, gospodarstwa rolnego, żywności, budownictwa, restauracji lub produktów 
domowych. Sprawy interesu i finansowe mogą być powiązane ze sprawami rodzinnymi jednego lub 
obojga. Wszystkie te sprawy będą zależne od czynników emocjonalnych, zwłaszcza w wypadku osoby 
A, zaś osoba B może mieć wpływ na jej sprawy domowe, poprzez połączone zasoby finansowe i 
interesy. Osoba A da emocjonalne wsparcie w działalności w interesach drugiej. 
  W pewnych wypadkach możecie wzajemnie pobudzać swoje zainteresowania  ezoteryką i 
zjawiskami psychicznymi. 
 
                       MERKURY osoby A w VI domu osoby B 
  Ta porównawcza kombinacja wskazuje na dobre wzajemne porozumiewanie się odnośnie pracy i 
zdrowia. Jest to dobry porównawczy układ dla relacji pracodawca - pracownik, relacji między 
współpracownikami oraz partnerstwa. Osoba A może pomóc drugiej osobie pracować bardziej 
efektywnie i wydajnie i wykazywać większą troskę o swoje zdrowie. Jest to wspaniała kombinacja, 
zwłaszcza jeśli osoba A jest lekarzem. Będziecie sobie pomagać w rozwiązywaniu praktycznych, 
codziennych problemów. Może pojawić się obopólne zainteresowanie sprawami żywienia i ubiorów. 
  Jeśli Merkury jest w złych układach w którymś z horoskopów natalnych lub w porównawczym, 
możecie być swarliwi, drobiazgowi i niepotrzebnie krytyczni względem siebie nawzajem. 
  Ogólnie jest to dobre porównawcze położenie dla relacji obejmujących współpracę w nauce i 
technice, gdzie porządek, systematyczność, ścisła wiedza oraz inteligencja w zastosowaniu do pracy, 
są istotnymi czynnikami. 
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                       WENUS osoby A w V domu osoby B 
  Jest to jedna z najsilniejszych porównawczych kombinacji dla atrakcyjności romantycznej i 
seksualnej. Będziecie angażować się w wiele działań ukierunkowanych na przyjemności, znajdować 
zadowolenie w party, teatrze, muzyce, jedzeniu. Może to być dobra kombinacja dla relacji rodzice - 
dzieci oraz dla wychowywania dzieci, z uwagi na obecność wrażliwości, delikatności i prawdziwej 
miłości. Małżeństwo będzie opierało się raczej na miłości, niż na pieniądzach i pozycji. 
  Osoba A może wnieść osobie B dużo przyjemności i spełnienia romantycznego oraz doceni jej 
skłonności towarzyskie, artystyczne i romantyczne. Wspólnie cieszyć Was będą wszystkie formy 
artystycznej, twórczej samoekspresji. Partnerstwo w interesach przy tej porównawczej kombinacji 
będzie związane z przyjęciami, sztuką, muzyką lub przedmiotami zbytku, używanymi dla 
przyjemności. 
 
                      MARS osoby A w IX domu osoby B 
  Przez tę porównawczą kombinację sygnalizowane są dynamiczne, wzajemne oddziaływania 
obejmujące filozofię, religię, działalność wydawniczą, prawo lub podróże. Będziecie zachęcali się do 
stania się "krzyżowcami" z powodów religijnych, kulturowych lub edukacyjnych. W pewnych 
wypadkach jedno z Was będzie próbowało zmusić drugie, do podpisania się pod określonymi 
przekonaniami religijnymi, filozoficznymi, edukacyjnymi, moralnymi lub kulturalnymi. Jeśli Mars jest 
w niekorzystnych układach, może prowadzić to do zadrażnień i urazów u osoby, która jest celem 
nawracania. Może wystąpić konflikt, spór lub brak porozumienia wokół poglądów religijnych, spraw 
prawnych, filozofii lub nauczania. 
  Macie skłonność do wspólnych podróży dla emocji i przygód lub w wyniku oddelegowania, w 
wojsku, w wyniku spraw związanych z interesami, awansem zawodowym lub rozwojem. 
  Jeśli Mars jest w niesprzyjających układach, możecie wzajemnie stanowić dla siebie 
niebezpieczeństwo w długich podróżach, z powodu nierozważnych, impulsywnych działań. Osoba A 
może uważać osobę B za filozoficznie niepraktyczną lub zamkniętą w wieży z kości słoniowej, ta zaś 
może ją uważać za osobę pozbawioną wnikliwości i wyrafinowania, ograniczoną i zbyt agresywną w 
popieraniu swego punktu widzenia. 
  Ogólnie, ta porównawcza kombinacja może sygnalizować aktywność w inicjowaniu planów 
religijnych lub edukacyjnych. Będziecie zachęcać się do wcielania w czyn ideałów religijnych i 
duchowych. 
 
                       JOWISZ osoby A w VI domu osoby B 
  Jest to korzystna kombinacja dla relacji pracodawca - pracownik, między współpracownikami i dla 
relacji lekarz - pacjent. Uprzejmość i szacunek ze strony osoby A uprzyjemnia warunki osoby B. Osoba 
A może dzięki nauce i treningowi poprawić perspektywy drugiej osoby związane z zatrudnieniem. 
Może też mieć dobroczynny wpływ na jej zdrowie. 
  W pewnych wypadkach, może mieć miejsce wspólne zainteresowanie duchowym uzdrawianiem lub 
pokonywaniem choroby dzięki sile woli. Jest to wspaniała kombinacja dla pracujących razem w 
szpitalach, szkołach lub instytucjach religijnych i charytatywnych. Będziecie podsycali wzajemnie swój 
entuzjazm w niesieniu pomocy tym, którym gorzej się wiedzie. Możecie zdobyć wiedzę kulturalną, 
filozoficzną, religijną, duchową lub edukacyjną poprzez praktyczną służbę. W pewnych wypadkach 
będziecie wspólnie podróżowali w związku z Waszą pracą. Jest to dobra kombinacja dla wzajemnego 
pomagania sobie w domu i sprawach rodzinnych. 
 
                       SATURN osoby A w X domu osoby B 
  Sygnalizowane są kontakty w sferze interesów i zawodowe, ważne dla obydwu stron. Ta 
porównawcza kombinacja jest korzystna dla tych, którzy wspólnie pracują w takich dziedzinach, jak 
zarządzanie interesami, rząd, polityka, prawo i inne związane z władzą i pozycją. W pewnych 
wypadkach to porównanie może sygnalizować lojalną przyjaźń, opartą na trwałych powiązaniach 
zawodowych. Ta porównawcza kombinacja będzie miała dla Was poważne, długofalowe wpływy na 
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lepsze lub gorsze, na karierę i reputację. Jest istotne, żeby ściśle stosować się do zasad etycznych we 
wszystkich kontaktach i działalności zawodowej. 
  Jeśli Saturn tworzy w horoskopie porównawczym korzystne aspekty, będziecie swymi 
sprzymierzeńcami w robieniu kariery, jeśli jednakże Saturn jest w niesprzyjających układach w 
porównaniu, może pojawić się poczucie rywalizacji, które może doprowadzić do zazdrości i walki o 
władzę. 
  Osoba A będzie skłaniać drugą do większej ostrożności, rozwagi i bardziej wytężonej pracy dla 
kariery. Możecie stawiać sobie trudne wymagania w kategoriach obciążenia pracą i 
odpowiedzialności. 
  Jeśli Saturn tworzy w porównaniu niekorzystne aspekty, głównymi, motywacyjnymi czynnikami w 
relacji będą egoizm w osiąganiu osobistego zysku finansowego i prestiżu. Będziecie ze sobą 
współpracowali tylko wtedy, jeśli będziecie spodziewali się korzyści osobistych. 
 
                       URAN osoby A w II domu osoby B 
  Sygnalizowane są niezwykłe warunki w Waszych interesach i sprawach finansowych. Wzajemne 
plany dotyczące interesów mogą obejmować takie sprawy, jak technologia elektroniczna, badania 
naukowe, innowacje, grupy, organizacje, interesy grupowe i badania  ezoteryczne. Osoba A będzie 
zachęcała drugą do stosowania niezwykłych metod i nowoczesnych technologii w interesach 
dotyczących komputerów, automatyzacji lub ulepszonych metod wytwarzania. Będzie też zachęcać ją 
do inwestowania pieniędzy w nowe idee i pomysły, zwłaszcza w elektronice i innowacjach 
technicznych oraz do większej niezależności w ryzykowaniu tam, gdzie mamy do czynienia z 
pieniędzmi, własnością i osiąganiem celów. Osoba B może z kolei pomóc tej pierwszej w bardziej 
praktycznym wykorzystaniu swej intuicji i pomysłowości dla "robienia" pieniędzy i zdobywaniu 
posiadłości. 
  Jeśli Uran tworzy w horoskopie porównawczym korzystne aspekty, możecie osiągnąć duże 
bogactwo. Jeśli zaś Uran w porównaniu jest w niesprzyjających warunkach, może dojść do nagłej 
straty finansowej. Nawet w sprzyjających warunkach, fortuna finansowa będzie przedmiotem 
błędnych zmian, które mogą wywołać atmosferę niepewności i braku bezpieczeństwa. 
  Możecie być pośrednikami we wprowadzaniu ważnych zmian nawzajem w swych wartościach. Może 
mieć miejsce wzajemne zainteresowanie lub zaangażowanie w nowe, niezwykłe lub skrajnie stare 
formy sztuki, a to również może wiązać się z zastosowaniem elektroniki lub innych nowoczesnych 
technologii. 
 
                       NEPTUN osoby A w IV domu osoby B 
  Macie na siebie silny wpływ emocjonalny, psychiczny i psychologiczny, zwłaszcza w relacjach 
domowych i rodzinnych, silnie zaznaczony, jeśli żyjecie pod wspólnym dachem. Często członkowie 
rodziny z tą kombinacją mają ze sobą powiązania w sensie karmy. Osoba A będzie miała silny wpływ 
na wzorce emocjonalnego zachowania się drugiej osoby. Jeżeli Neptun tworzy korzystne aspekty, 
wpływ ten będzie duchowo wzniosły. Jeśli jednak tworzy niekorzystne układy w horoskopie 
porównawczym, może być psychologicznie podkopujący. 
  Może mieć miejsce wspólne zainteresowanie w wykorzystaniu domu, jako spokojnego miejsca dla 
medytacji i refleksji lub dla pracy religijnej czy charytatywnej. Wykorzystujecie wyobraźnię dla 
upiększenia domu dziełami sztuki i piękną muzyką. 
  Jeżeli Neptun tworzy w porównaniu niekorzystne układy, możecie ucierpieć wskutek nieporządku i 
zamieszania w domu. Osoba A może czuć się niezrozumiałą, ignorowaną lub odrzuconą przez drugą 
osobę. U obojga mogą pod wzajemnym wpływem pogłębić się skłonności neurotyczne. Do 
problemów rodzinnych może dojść na tle różnic religijnych. 
 
                       PLUTON osoby A w II domu osoby B 
  Możecie być zaangażowani w sprawy finansowe, związane z ubezpieczeniami, podatkami, 
badaniami naukowymi i przemysłem. Możecie mieć wpływ nawzajem na swe postawy względem 
pieniędzy, posiadłości i korzystania z tego. 
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  Uświadamiacie sobie swą odpowiedzialność wobec społeczeństwa, zwłaszcza gdy w rachubę 
wchodzić będzie wykorzystanie zbiorowych zasobów. Jeżeli Pluton tworzy niekorzystne aspekty w 
horoskopie porównawczym, pod swymi wpływami możecie przyjąć krótkowzroczne i egoistyczne 
podejście do tych obowiązków. Jeśli jednak Pluton tworzy korzystne aspekty, możecie pomagać sobie 
wywierać konstruktywny wpływ. 
  Jeśli Pluton tworzy niekorzystne aspekty w horoskopie porównawczym, mogą pojawić się konflikty 
w związku z połączonymi finansami, spadkami, alimentami. Osoba A będzie próbowała zmienić 
sprawy finansowe drugiej osoby. Jeśli zaś aspekty są korzystne, możecie pod swym wpływem stawać 
się bardziej pomysłowymi i przedsiębiorczymi w interesach oraz gromadzeniu pieniędzy i posiadłości. 
Osoba A może nauczyć drugą ponownie wykorzystywać środki, które inaczej zostałyby zignorowane 
lub odrzucone lub pozbyć się posiadłości już niepotrzebnej. 
 
                       SŁOŃCE osoby B w V domu osoby A 
  Silna relacja romantyczna i małżeńska. Duży potencjał atrakcyjności emocjonalnej i romantycznej. W 
jakichkolwiek relacjach, jesteście zadowoleni ze swego towarzystwa. Skłaniacie się ku wspólnym 
działaniom, ukierunkowanym na przyjemności, gry, sport, przyjęcia, teatr oraz na twórczą 
samoekspresję poprzez sztukę. W małżeństwie zapowiada chęć posiadania dzieci i zainteresowania w 
ich edukacji oraz twórczym wychowaniu. Korzystna relacja rodzic - dziecko i nauczyciel - student. 
Układ dostarczający przyjemności, wykształcenia, twórczego wyżycia się obydwu stron. Korzystne 
zawodowe stosunki w sztuce i na przyjęciach. Może wystąpić wzajemne zainteresowanie i 
zaangażowanie w przedsięwzięcia finansowe lub edukacyjne. 
 
                       KSIĘŻYC osoby B w XII domu osoby A 
  Ponieważ kombinacja ta daje silną emocjonalną i intuicyjną więź, będziecie w wysokim stopniu 
świadomi swoich podświadomych nastrojów i uczuć. W układach pozytywnych da to życzliwe 
zrozumienie, empatię i wzajemne współczucie. 
  Jeśli horoskop jest ogólnie negatywny, a Księżyc w upadku, to możecie zachęcać się nawzajem do 
samodestrukcji i popierać podświadome samookłamywanie się i frustracje drugiego z Was. 
  Może mieć miejsce psychiczna więź między Wami, która może wpływać na Wasze postawy 
względem siebie. Możecie mieć powiązania w pojęciu "karmy" w rodzinie lub sprawach finansowych. 
Osoba B może pobudzać głębokie poziomy podświadomej pamięci osoby A, ta zaś może jej otworzyć 
oczy na głębsze poziomy świadomości intuicyjnej. 
  Należy za wszelką cenę unikać oszustw i nieuczciwości, szczególnie w uczuciach i postawach. 
 
                       MERKURY osoby B w IV domu osoby A 
  Idee osoby B prawdopodobnie wpłyną na sposób postępowania drugiej w sprawach domowych i 
rodzinnych, zaś uwarunkowania domowe tamtej być może będą miały wpływ na jej nastawienia 
umysłowe. 
  Sprawy rodzinne i domowe osoby A mogą stać się również obiektem zainteresowań osoby B. W 
pewnych wypadkach będziecie pobudzali wzajemnie swoje zainteresowania sprawami związanymi z 
Ziemią i w ogólności środowiskiem, ekologią, żywnością, rolnictwem, ogrodnictwem, 
nieruchomościami i innymi rzeczami dotyczącymi Ziemi i jej wykorzystania. 
  Osoba B być może będzie zachęcać drugą do wykorzystania jej domu jako miejsca dla pisania, 
studiowania, działalności intelektualnej oraz dzielenia się ideami z przyjaciółmi. Może również pomóc 
jej we wniknięciu w sprawy emocjonalne związane z wychowaniem rodzinnym i wrodzonymi cechami 
charakterologicznymi, ta zaś może dać jej bazę dla intelektualnej działalności. Wystąpią wzajemne 
zainteresowania ubiorem, rodziną, zdrowiem, dietą i higieną. 
 
                       WENUS osoby B w III domu osoby A 
  Podzielacie zainteresowania poezją, literaturą i innymi formami sztuki, wymagającymi środków 
przekazu. Ta porównawcza pozycja Wenus pomaga w osiągnięciu harmonijnego porozumienia. 
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Wykazujecie takt, dyplomację i szacunek w mowie, a to umożliwi Wam usunąć nieporozumienia i 
trudności interpersonalne. 
  Osoba A może pomóc osobie drugiej w osiągnięciu bardziej intelektualnej świadomości, a ta z kolei 
może pomóc jej uzyskać świadomość społeczną, zwłaszcza w kontaktach z innymi. Będziecie 
przesyłać sobie czułe życzenia i pozdrowienia. Jesteście skłonni podejmować krótkie, wspólne 
podróże dla przyjemności i generalnie jesteście zadowoleni ze swego towarzystwa. Wasza działalność 
społeczna obejmować może rodzeństwo i sąsiedztwo i będzie przy tym wiele krzątaniny. Możecie 
podzielać zainteresowania książkami, artykułami, historią sztuki, telewizją. Będzie miało miejsce 
wiele towarzyskich rozmów telefonicznych. 
  Jeśli Wenus tworzy niekorzystne aspekty, może mieć miejsce bezczynność, nic nie znaczące 
pogawędki i plotki towarzyskie. 
 
                      MARS osoby B w XI domu osoby A 
  W tej porównawczej kombinacji ma miejsce dynamiczne oddziaływanie między Wami i Waszymi 
przyjaciółmi. Obejmuje to wzajemny udział w działalności grupowej i organizacyjnej. Będziecie 
zachęcać się do działania, dla osiągnięcia celów i przedmiotów. Te cele lub przedmioty często wiążą 
się z reformami politycznymi, sprawami humanitarnymi, badaniami naukowymi, wynalazkami 
technologicznymi lub  ezoteryką. 
  Jeśli Mars jest w niesprzyjających układach w horoskopie porównawczym, możecie utrzymywać tę 
przyjaźń dla przyczyn egoistycznych i niskich pobudek, a wynikiem może być wzajemna podejrzliwość 
i konflikty. Osoba B może starać się zdominować działalność grupową lub organizacyjną, powodując 
tym samym oburzenie drugiej osoby, która z kolei będzie uważała ją za autokratyczną, egoistycznie 
ambitną i niedemokratyczną. Osoba B będzie uważała osobę A za egocentryczną i intelektualnie 
niepraktyczną. 
  W korzystnych układach osoba A może jednakże dostarczyć tej drugiej twórczych, oryginalnych idei i 
dyscyplinę organizacyjną, którą ta może przełożyć na praktyczne działanie. Umiecie wykonać 
wspólnie wiele twórczej i produktywnej pracy oraz osiągnąć wartościowe cele, które mogą przynieść 
ludzkości korzyści. 
 
                      JOWISZ osoby B w VIII domu osoby A 
  Ponieważ ta porównawcza kombinacja jest korzystna dla współpracy w interesach zbiorowych, 
połączonych finansach i sprawach finansowych instytucji religijnych, oświatowych lub 
charytatywnych, możecie być ze sobą związani poprzez działalność finansową tych instytucji. W 
relacjach małżeńskich kombinacja ta może dać bogactwo poprzez małżeństwo, jak również umożliwić 
gospodarowanie połączonymi funduszami w sposób harmonijny. Jedno z Was może osiągnąć korzyści 
poprzez dary i darowizny. Małżonkowie z tą kombinacją zbiorą bogactwo i zabezpieczenie finansowe 
w późniejszym okresie swego życia. Może mieć miejsce obustronne zainteresowanie aspektami 
religii, związanymi z życiem po śmierci i reinkarnacją. 
  Jeśli Jowisz tworzy niekorzystne układy w porównaniu, możecie związać się ze sobą z niskich 
pobudek, dla zysku finansowego. W skrajnych wypadkach prowadzi to do oszustw i nieuczciwości w 
interesach. 
 
                       SATURN osoby B w III domu osoby A 
  Ta porównawcza kombinacja sygnalizuje poważne, wzajemne dążenia intelektualne. Będziecie 
zaangażowani w interesy i działalność zawodową związaną z pisarstwem, środkami przekazu, 
transportem, nauczaniem, wykładami lub sprzedażą wysyłkową. Może to doprowadzić do 
wzajemnego poczucia odpowiedzialności w sprawach dotyczących wspólnot i środowiska. Osoba B 
będzie dążyła do tego, aby nauczać osobę A, jak wykorzystywać zdolności umysłowe takie, jak 
zorganizowanie w mowie, piśmie i zachęci ją do bardziej praktycznego zastosowania wiedzy i idei. 
Uczyni ją odpowiedzialną za rodzeństwo i sąsiadów, ta zaś może pomóc jej w interesach i 
przedsięwzięciach zawodowych, dzięki nowym ideom i dzieleniu się praktyczną wiedzą. Osoba A 
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będzie efektywnie komunikowała się odnośnie praktycznych obowiązków i odpowiedzialności, 
zwłaszcza związanych ze sprawami zawodowymi. 
  Jeśli Saturn tworzy niekorzystne aspekty w horoskopie porównawczym, osoba B może mieć 
negatywne, demobilizujące podejście do idei i stwierdzeń drugiej osoby, a ta będzie ją uważać za 
niekomunikatywną, negatywną w myśleniu, obojętną względem nowych idei lub w skrajnym 
wypadku, za tępą, głupią, upartą lub uprzedzoną. 
 
                       URAN osoby B w VIII domu osoby A 
  Możecie być silnie zaangażowani w sprawy zbiorowych interesów, połączonych finansów, badania 
naukowe lub działalność ezoteryczną, zwłaszcza jeśli jesteście związani z przemysłem elektronicznym 
oraz rozwojem i marketingiem nowych wynalazków. Sprawy te mogą zależeć od nagłych, 
nieprzewidzianych zdarzeń i okoliczności. Osoba B może rozbudzić u osoby A większą świadomość 
realiów duchowych, życia po śmierci i reinkarnacji. Mogą pojawić się zainteresowania jogą, 
medytacją i rozwiązaniem problemów, w oparciu o wewnętrzne, intuicyjne zdolności. Możecie 
powodować drastyczne zmiany nawzajem w swoim życiu, z usunięciem starych uwarunkowań i 
stworzenia nowych. 
  Jeśli Uran tworzy w porównaniu niekorzystne aspekty, źródłem konfliktu mogą stać się wspólne 
finanse, spadek i alimenty. Może to spowodować nagłe zmiany w Waszym życiu. W skrajnych 
wypadkach nawzajem możecie narażać się na niebezpieczeństwo. 
 
                       NEPTUN osoby B w X domu osoby A 
  Może łączyć Was szczególna, niekiedy powodująca zamieszanie relacja w interesach oraz sprawach 
zawodowych lub polityce. 
  Jeżeli Neptun tworzy korzystne aspekty, możecie efektywnie współpracować w dziedzinie fotografii, 
filmu, teatru, sztuki, muzyki rozrywki, religii, w działalności mistycznej, ezoterycznej i religijnej, w 
organizacjach oświatowych lub charytatywnych. 
  Jeżeli Neptun tworzy w horoskopie porównawczym niekorzystne aspekty, mogą mieć miejsce: 
zamieszanie, szalbierstwa lub oszustwa w interesach lub sprawach zawodowych, a w końcu skandal 
w związku z karierą polityczną lub Waszą pozycją społeczną. Niesmaczne wydarzenia z przeszłości 
jednego lub obojga Was, mogą wyjść na jaw, powodując zakłopotanie i niełaskę. Neurozy 
psychologiczne lub problemy rodzinne jednego z Was lub obojga mogą przeszkadzać obowiązkom 
zawodowym. 
  W pozytywnych układach osoba B może pomóc w karierze drugiej osobie, dzięki intuicji i wyobraźni 
twórczej. Jest to prawdziwe zwłaszcza w dziedzinie związanej ze sztuką, rozrywką i reklamą. 
 
                       PLUTON osoby B w VIII domu osoby A 
  Możecie być silnie zainteresowani sprawami śmierci, reinkarnacji, tym co ma miejsce po śmierci, 
ubezpieczeniami, podatkami, zbiorowymi finansami, zaawansowanymi pracami naukowymi, 
przemysłem, wojskowością lub tajemnicami ezoterycznymi. Osoba B może pomóc drugiej w głębszym 
zrozumieniu śmierci i duchowego przeżycia. Może również pomóc jej w efektywniejszym 
prowadzeniu wspólnych spraw finansowych i bardziej pomysłowym zdobywaniu pieniędzy. Jeśli 
Pluton tworzy niekorzystne aspekty w horoskopie porównawczym, możecie doznawać 
emocjonalnych zahamowań w związku ze śmiercią i lękiem przed nią. Jeśli jesteście dostatecznie 
rozwinięci pod względem duchowym, możecie wykazywać zainteresowanie parapsychologią, 
zaawansowanymi aspektami nauki, wiążącymi się z energią i ezoteryką. 
 
                       SŁOŃCE osoby A - sekstyl - MARS osoby B 
  Ta kombinacja sprzyja energicznej współpracy w wysiłkach na rzecz poprawy spraw Was 
interesujących. Czyni to ten układ dobrym dla partnerstwa w interesach. Stymulujecie się wzajemnie 
odnośnie siły woli i determinacji dla urzeczywistnienia czegoś ważnego. Stąd wzajemne popieranie 
celów zawodowych i wysiłków dla samodoskonalenia się. Osoba A pomaga osobie B w rozwijaniu 
większego zaufania i siły woli, a z kolei uzyskuje energię i impuls dla osiągania celów życiowych. Ta 



 

8 
 

porównawcza kombinacja pomaga w atrakcyjności romantycznej, jeśli inne czynniki w horoskopach 
urodzeniowych potwierdzają to. Cieszycie się przyjacielskim współzawodnictwem w sporcie i grach 
obejmujących ćwiczenia fizyczne.  
 
                       SŁOŃCE osoby A - trygon - SŁOŃCE osoby B 
  Jest to wspaniała porównawcza kombinacja dla ogólnego, wzajemnego dopasowania. Macie ze sobą 
wiele wspólnego i stąd dążycie do bycia przyjaciółmi. Stanowi to pomocny wpływ dla atrakcyjności 
romantycznej i w małżeństwie i jest szczególnie dobrą kombinacją w relacjach rodzic - dziecko oraz 
we współpracy w wysiłkach twórczych, zwłaszcza tych związanych ze sztukami scenicznymi. 
Wspieracie nawzajem swoją samoekspresję oraz zwiększacie silną wolę. Jest tu dość podobieństw w 
Waszej twórczej samoekspresji dla wzajemnego dopasowania lecz zbyt mało, aby spowodować 
rywalizację. Na relację silny wpływ będzie miał charakter żywiołu (Ogień, Powietrze, Ziemia lub 
Woda), w którym znajdują się Wasze Słońca. Przykładowo, jeśli jedna osoba ma Słońce w znaku Byk 
w trygonie do Słońca drugiej osoby w Koziorożcu, to relacja będzie koncentrowała się na sprawach 
praktycznych interesów, charakterystycznych dla znaków Ziemi.  
 
                       SŁOŃCE osoby A - trygon - MEDIUM COELI osoby B 
  Dobra współpraca zawodowa, polityczna, domowa i rodzinna. Osoba A pobudza osobę B do 
większej ambicji i wysiłków dla pobudzenia starań o pozycję społeczną i sukces zawodowy. Czasami 
osoba B daje drugiej dom i podstawy działania i jest pomocna w osiągnięciu oficjalnego poparcia i 
uznania jej twórczych wysiłków. Jest to prawdziwe, gdy osoba A jest związana z twórczością 
artystyczną.  
  W relacjach rodzinnych finansowe i emocjonalne bezpieczeństwo.  
 
                       KSIĘŻYC osoby A - koniunkcja - WENUS osoby B 
  Generalnie, jest to jeden z najlepszych aspektów porównawczych. Osoba A może zapewnić domowe 
i emocjonalne bezpieczeństwo drugiej osobie, a ta może okazać jej miłość i zrozumienie 
emocjonalne. Zazwyczaj ma tu miejsce silna więź emocjonalna. Jeśli inne czynniki są sprzyjające, 
jesteście dla siebie nawzajem atrakcyjni seksualnie i romantycznie. Jesteście wrażliwi na wzajemne 
nastroje i podświadome reakcje emocjonalne i reagujecie na siebie życzliwie i kojąco. Jesteście zdolni 
dzielić wiele życzliwych, delikatnych uczuć i będziecie cieszyć się wspólnymi dążeniami estetycznymi, 
muzycznymi i artystycznymi. Może to być dobra kombinacja dla partnerstwa finansowego, jeśli inne 
czynniki w horoskopie porównawczym wskazują na praktyczne zdolności organizacyjne, np. dobre 
porównawcze aspekty Saturna i Merkurego. Możecie współpracować w interesach dotyczących 
sztuki, muzyki, żywności, rozrywek, restauracji lub przedmiotów zbytku, takich jak ładne meble, 
biżuteria lub drogie ubrania, wykwintne jedzenie. Jest to wspaniała kombinacja dla małżeństwa, 
relacji rodzinnych lub innych relacji między ludźmi, żyjącymi pod tym samym dachem. Aspekt ten 
pomaga szczęściu i harmonijnym relacjom w domu. Będziecie zadowoleni ze wspólnych rozrywek i 
party wydawanych dla swych przyjaciół. Jeśli aspekt ten w horoskopie porównawczym jest 
niekorzystny, możecie popychać się do pobłażania sobie i słabości pod względem jedzenia i picia, jak 
również w skłonnościach nieproduktywnych, hedonistycznych.  
 
                       KSIĘŻYC osoby A - kwinkunks - JOWISZ osoby B 
  W waszym związku wiele jest wesołej zabawy i śmiechu. Wzajemne towarzystwo sprawia Wam 
prawdziwą przyjemność i zazwyczaj zaprzyjaźniacie się ze sobą na zawsze. Życie rodzinne upływa 
Wam w harmonii i bez konfliktów. Czasem jednak nadmierny optymizm w podejściu do życia 
wywołuje nadzieje, które nie mogą się spełnić, skłania Was do podejmowania ryzykownych działań i 
do rozrzutności.  
 
                       KSIĘŻYC osoby A - kwinkunks - NEPTUN osoby B 
  Jesteście dla siebie nawzajem niezwykle atrakcyjni. Pobudzacie swoją wyobraźnię, a element mistyki 
i fantastyki jest w waszym życiu bardzo silny. Świat duchowy bardzo Was przyciąga i stanowi 
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przedmiot waszych dociekań i studiów. Interesuje Was sztuka, muzyka, religia, psychologia, 
działalność charytatywna. Wasz związek przepełniony jest romantycznymi uczuciami, marzeniami i 
grą wyobraźni. Jeśli macie kłopoty natury psychicznej, pociąg do alkoholu, narkotyków oraz 
wspólnego ich zażywania, musicie liczyć się z problemami. Powinniście unikać niepewnych sytuacji, 
przebiegłości, intryg, a także odrywania się od rzeczywistości.  
 
                       MERKURY osoby A - kwadratura - NEPTUN osoby B 
  Osoba B wydaje się drugiej jako niepraktyczna, nieokreślona, zmiennego usposobienia i 
niezdecydowana, gdy tej z kolei ta pierwsza wydaje się niewrażliwą i bez intuicji oraz banalną, 
prozaiczną i zbyt intelektualną.  
  Macie trudności w porozumiewaniu się. Osoba B jest uważana przez drugą jako zawodną. W 
pewnych wypadkach możecie mieć na siebie "podkopujący" wpływ i zachęcać się do marzeń, 
lenistwa i rozmyślań nierealistycznych. Osoba B może być wykrętna, zakłamana, oszukańcza i 
niezdecydowana w stosunku do drugiej. Dla osoby A trudności mogą sprawiać neurotyczne wzorce 
emocjonalne, przyzwyczajenia i podświadome uwarunkowania drugiej osoby i może nie doceniać jej 
estetycznych i intuicyjnych percepcji oraz talentów.  
  Nie jesteście względem siebie niezawodni i szczerzy.  
 
                       MERKURY osoby A - kwinkunks - PLUTON osoby B 
  Wasze wzajemne kontakty i rozmowy skupiają się na analizowaniu i badaniu rozmaitych spraw. Jeśli 
zakładacie, że łączące Was stosunki będą długotrwałe, najprawdopodobniej zajmiecie się wspólnie 
pracą badawczą w dziedzinie nauki, historii lub psychologii, aby móc w ten sposób dotrzeć do 
ukrytych sił rządzących światem.  
 
                       WENUS osoby A - kwadratura - WENUS osoby B 
  Temperamenty Wasze są często ze sobą niezgodne, gdy wchodzą w grę maniery towarzyskie, gusty 
artystyczne i potrzeby emocjonalne. Jesteście skłonni do zachęcania się do pobłażania sobie i do 
niemądrych wydatków. Możecie być zbyt sentymentalni i nieszczerzy.  
 
                       WENUS osoby A - trygon - URAN osoby B 
  Ta porównawcza kombinacja sygnalizuje silną, dramatyczną, romantyczną i seksualną atrakcyjność. 
Będziecie pobudzali nawzajem swe poczucie humoru i romantyczność. Może między Wami wystąpić 
intuicyjna, emocjonalna więź. Będziecie zadowoleni ze swych wspólnych przyjaciół i działalności 
grupowej oraz organizacyjnej. Może mieć miejsce wzajemne zainteresowanie niezwykłymi formami 
sztuki, muzyki lub rozrywek. Jest to dobra kombinacja dla interesów i partnerstwa dotyczącego 
sztuki, muzyki i rozrywek z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego. Przyczynicie się do nowych 
kontaktów towarzyskich, doświadczeń i przyjaźni drugiej osoby, stwarzając poczucie podniecenia i 
przygody. Może wystąpić miłość od pierwszego wejrzenia.  
  Chociaż kombinacja ta sama w sobie niekoniecznie obiecuje trwałość relacji, jeśli inne czynniki na to 
wskazują, to uchroni ją od monotonności, rutyny i znudzenia. Zdolności dyplomatyczne osoby A mogą 
pomóc w promocji niezwykłych idei i talentów osoby B, ta zaś może wnieść jej nowe spojrzenie 
twórcze, zmiany i podniecenie w pewnych wypadkach, zainteresowania okultystycznymi i 
astrologicznymi implikacjami sztuki oraz relacji towarzyskich.  
 
                       JOWISZ osoby A - kwinkunks - PLUTON osoby B 
  O waszym życiu i stosunkach decyduje w ogromnym stopniu proces dokonujących się w was 
transformacji. Przemianie ulegają wasze poglądy na życie, wiarę i cele życiowe.  
 
                       SATURN osoby A - sekstyl - WENUS osoby B 
  Może to być efektywna porównawcza kombinacja dla współpracy w interesach i sprawach 
zawodowych, zwłaszcza tam gdzie potrzebne są zdolności organizatorskie i dyplomatyczne. Jest to 
wspaniała kombinacja dla wszelkiego rodzaju relacji zawodowych, w interesach i legalnym 
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partnerstwie. Jest również skuteczna w poważnej pracy twórczej i artystycznej. Osoba A może pomóc 
drugiej zorganizować i znaleźć praktyczny wyraz dla jej talentów twórczych i towarzyskich, ta zaś 
zapewni czar i dyplomację, które pomogą promować jej interesy. W małżeństwie lub relacjach 
romantycznych ta porównawcza kombinacja zwiększa poczucie wzajemnej odpowiedzialności, 
lojalności i stałości. Sama z siebie nie wskazuje na atrakcyjność romantyczną, lecz daje stabilność, gdy 
inne czynniki w horoskopie wskazują na atrakcyjność romantyczną.  
 
                       SATURN osoby A - kwadratura - JOWISZ osoby B 
  Ta porównawcza kombinacja jest niekorzystna w interesach i relacjach finansowych i zawodowych. 
Koordynacji Waszych działań będzie brakowało, gdy w grę będą wchodziły te sprawy. Możecie 
wywierać nawzajem na siebie wpływ w kierunku rozwoju lub powstrzymywania się od działania w 
nieodpowiednim czasie. Osoba B będzie uważała osobę A za egoistyczną, materialistę i zbytnio zajętą 
stanem materialnym, ta zaś może uważać ją za pozbawioną ambicji, zmysłu praktycznego i zdrowego 
rozsądku. Osoba B może postrzegać drugą jako twardą, zimną i niesympatyczną, podczas gdy ta 
prawdopodobnie będzie uważała ją za zbyt miękką i pobłażliwą w stosunku do ludzkich słabości. 
Generalnie nie jest to dobra kombinacja dla współpracy organizacyjnej, zawodowej oraz w sprawach 
domowych lub interesach. Może wystąpić niezgoda w sprawach politycznych, administracyjnych, 
prawnych, w interesach, w dziedzinie wychowania lub religii. Konflikt może wyniknąć z różnic co do 
względnej ważności spraw zawodowych i domowych. Możecie się nie zgadzać co do właściwego 
sposobu prowadzenia interesów lub co do kontaktów ze środkami masowego przekazu. Waszemu 
zadowoleniu ze wspólnych podróży mogą stanąć na drodze ograniczenia finansowe lub obowiązki 
domowe i zawodowe.  
 
                       SATURN osoby A - kwadratura - URAN osoby B 
  Możecie wchodzić ze sobą w kolizje na tle swych ideałów społecznych, politycznych i zawodowych 
oraz zamierzeń. Osoba B będzie uważała drugą za pozbawioną polotu, lękliwą, zbyt konserwatywną i 
być może materialistę, nieświadomą duchowo i bez intuicji, ta zaś z kolei uważa pierwszą za 
ekscentryczną, niestałą, zawodną, zbyt rewolucyjną z inklinacjami do niezdrowych eksperymentów 
lub za niepraktycznego idealistę o niepewnych, ekscentrycznych ideach. W sprawach politycznych 
możecie diametralnie się różnić, z osobą B na pozycjach liberalnych, a drugą na pozycjach 
konserwatywnych lub reakcyjnych. Nie jest to dobra kombinacja dla współpracy prawnej, w 
interesach, sprawach rządowych i administracyjnych, politycznych, organizacyjnych, naukowych lub 
okultystycznych. Może mieć miejsce procesowanie się lub niezgoda odnośnie spadków, wspólnych 
finansów lub alimentów.  
 
                       SATURN osoby A - kwadratura - WĘZEŁ KSIĘŻYCOWY PŁN osoby B 
  Macie konfliktowe podejście do bieżących trendów społecznych i popularnych przekonań. Osoba A 
może uważać drugą za powierzchowną i głupią w swym ślepym przyjmowaniu popularnych 
przekonań i idei, ta zaś może z kolei uważać ją za staromodną, zbyt konserwatywną i nieświadomą 
środowiska społecznego. Przy korzystnych innych układach, osoba A może dać drugiej bardziej 
dogłębne i perspektywiczne spojrzenie na wartości obecnych popularnych przekonań i mód. Nie jest 
to dobra kombinacja dla współpracy w polityce, interesach lub sprawach zawodowych, zwłaszcza jeśli 
są one związane z uzyskiwaniem społecznej akceptacji produktów, idei lub celów politycznych.  
 
                       SATURN osoby A - kwinkunks - NEPTUN osoby B 
  Ważnym aspektem waszych wzajemnych stosunków są głębokie poszukiwania duchowe, próba siły 
waszych przekonań i wiary, ale także zetknięcie się twarzą w twarz z iluzją i samooszukiwaniem się. 
Silna więź i poczucie obowiązku, a także poważne, głębokie podejście do rozwoju duchowego 
stanowią jedną z istotnych cech waszego związku. Często jednak wzbudzacie w sobie wątpliwości i 
niejasne obawy. Mogą one wywoływać zamęt myślowy albo przeciwnie, próby odważnego spojrzenia 
w ukryte obszary bolesnych przeżyć. Właśnie te próby mogą rozwinąć w Was cechy i jakości, których 
brak odczuwacie.  
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                       URAN osoby A - opozycja - WENUS osoby B 
  Z reguły, ta porównawcza kombinacja sygnalizuje silne, nagłe namiętności romantyczne i seksualne, 
które nie są trwałe, o ile inne aspekty porównawcze nie sygnalizują trwałości. Osoba A może wnieść 
w życie drugiej zmiany, podniecenie i przygody, ta zaś może dać jej uczucie, miłości i towarzystwo. 
Możecie wspólnie zaangażować się w działalność grupową i organizacyjną. W wielu wypadkach 
spotykacie się po raz pierwszy dzięki wspólnym przyjaciołom lub grupom. Może wystąpić wzajemne 
zainteresowanie i fascynacja działalnością okultystyczną, naukową, humanistyczną lub interesami 
grupy. W relacjach związanych z interesami, możecie mieć do czynienia z niezwykłymi produktami lub 
usługami, przedmiotami okultystycznymi, technologią elektroniczną lub nowymi wynalazkami. Cały 
horoskop porównawczy musi jednak wskazać na niezawodność, prawość i zdrowy rozsądek, aby 
osiągnięte mogły być sukces i trwałość. Kombinacja ta może sygnalizować relacje homoseksualne lub 
szczególny, nienormalny pociąg.  
 
                       NEPTUN osoby A - koniunkcja - MARS osoby B 
  Ta porównawcza kombinacja wskazuje na silne lecz subtelne oddziaływania emocjonalne między 
Wami. Jeśli ta koniunkcja jest obciążona, może wystąpić niebezpieczeństwo nieuczciwości i oszustw. 
W interesach i sprawach zespołowych osoba B może uważać osobę A za kłamliwą, niesolidną i 
niekiedy nieuczciwą. W najlepszym wypadku uważa ją za biernego i niepraktycznego marzyciela, ta 
zaś może ją uważać za okrutną, agresywną, impulsywną, autokratyczną bez wrażliwości i wyobraźni. 
W korzystnych układach intuicyjne zdolności i wyobraźnia osoby A może pomóc drugiej osobie 
planować działania efektywniej, ta zaś może pomóc jej ucieleśnić intuicję twórczą. Często lubicie 
tańczyć i w sposób fizyczny wyrażać emocjonalne uczucia, co jest możliwe w tańcu. Może to być 
dobra kombinacja dla działalności wymagającej dyskrecji i działań zakulisowych, np. pracy 
okultystycznej lub związanej ze szpitalami i instytucjami. Możecie zachęcać się do przyjmowania, w 
pewnych wypadkach, skrajnych poglądów religijnych, filozoficznych lub edukacyjnych. Konflikt może 
wyniknąć z podejmowania działania przez jedną lub obydwie strony bez konsultacji z tą drugą. 
Wywołuje to często problemy w relacjach rodzinnych. Może również wystąpić tendencja do 
uwikłania drugiej strony w niemądre i niebezpieczne praktyki okultystyczne, takie jak seanse lub 
egoistyczne wykorzystanie magii. Niekiedy osoba B może pobudzać spaczenie podświadomości osoby 
A.  
 
                       NEPTUN osoby A - opozycja - SŁOŃCE osoby B 
  Ten porównawczy układ może być trudny. Osoba A jest wykrętna i bałamutna w stosunku do drugiej 
osoby, podczas gdy autorytatywne skłonności osoby A mogą przeszkadzać bardziej delikatnej 
wrażliwości psychicznej, estetycznej i emocjonalnej pierwszej osoby. Chociaż ta porównawcza 
kombinacja wskazuje na szczególny rodzaj atrakcyjności romantycznej, taka relacja może ucierpieć z 
powodu zamieszania i nieporozumienia. Osoba A ma subtelny wpływ psychiczny na drugą osobę. W 
relacji określonym czynnikiem są podświadome przesłania i świadome lub podświadome wymiany 
telepatyczne; jesteście zadowoleni ze swej przyjaźni oraz towarzystwa. Macie wspólną ocenę muzyki, 
teatru oraz wartości estetycznych i psychologicznych. Wasz związek może mieć element fascynacji, 
romansu i intrygi, jednakże podstęp lub unikanie uczciwej konfrontacji w ważnych dziedzinach 
Waszej relacji mogą spowodować jej załamanie. Nawet przy najlepszych intencjach może mieć 
miejsce zamieszanie lub przekręcanie. Obydwie osoby muszą być dojrzałe i mieć wolę pracy nad ich 
wzajemną relacją, jeśli ma być ona uwieńczona sukcesem.  
 
                       PLUTON osoby A - kwadratura - KSIĘŻYC osoby B 
  Ta porównawcza kombinacja jest podatna na wiele trudności kombinacji porównawczej, lecz na 
bardziej subtelnym i psychologicznym poziomie. Osoba A może wykorzystać wrażliwość drugiej dla 
dominacji nad nią, ta zaś może stawać się nadmiernie wrażliwa, drażliwa i niestała w reakcjach na jej 
dążenia do wzajemnego samodoskonalenia się i odnowy rodziny oraz warunków domowych. Osoba A 
może starać się zdominować emocjonalnie lub znęcać się nad drugą, aż ta nabiera urazy i przestaje 
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współpracować. Osoba B stara się zwalczyć te tendencje drugiej osoby poprzez bierny opór i małe 
akty podświadomego buntu, który z kolei ją rozjątrza i frustruje. Wiele zależy od ogólnego charakteru 
horoskopu porównawczego i od tego, która z osób jest dominująca lub ma silniejszą wolę. Nie jest to 
dobra kombinacja dla współpracy w interesach i prawdopodobnie wystąpi brak harmonii oraz 
zgodności w sprawach rodzinnych, domowych i związanych ze wspólnymi finansami.  
 
                       PLUTON osoby A - trygon - MERKURY osoby B 
  Możecie rozwijać wzajemne zainteresowania przedmiotami okultystycznymi, reinkarnacją, życiem 
po śmierci lub zaawansowanymi aspektami nauki, takimi jak fizyka atomowa, teoria względności, 
matematyka wyższa lub czwarty wymiar. Oboje musicie jednakże być zaawansowani, aby skłonności 
te mogły się upewnić. Generalnie, możecie sobie pomagać w rozwiązywaniu tajemnic i odkrywaniu 
sekretów. W pewnych wypadkach może między Wami dojść do więzi telepatycznej. Osoba B może 
pomóc drugiej zwerbalizować lub przedstawić w formie pisanej pewne z jej głębszych spostrzeżeń 
odnośnie natury i subtelnych poziomów egzystencji. Osoba A może pogłębić percepcję i zrozumienie 
osoby B, dogłębnie wpływając na jej poglądy umysłowe i filozoficzne. Jest to korzystny aspekt 
porównawczy dla współpracy w grupowych interesach związanych z technologią, pisarstwem, 
działalnością wydawniczą, podróżami, badaniami (również tajnymi), ubezpieczeniami i podatkami.  
 
                       PLUTON osoby A - trygon - MEDIUM COELI osoby B 
  Jesteście zainteresowani poprawą spraw zawodowych, rodzinnych i domowych, które mogą 
dotyczyć zagadnień ekologicznych, zwłaszcza ponownego wykorzystania odpadowych materiałów. 
Może mieć miejsce angażowanie się w realizację projektów udoskonalenia domu i związanych z 
zespołami przedsięwzięciami dotyczącymi budownictwa, artykułów domowych, przemysłu i 
technologii. Nawzajem pobudzacie swą ambicję i determinację w robieniu postępu w tych 
dziedzinach. W pewnych wypadkach zaawansowana działalność naukowa lub okultystyczna może być 
włączona w sprawy zawodowe lub domowe. Osoba A może pomóc osobie B w odnowie i lepszym 
uświadomieniu sobie głęboko zakorzenionych wzorców zachowań psychologicznych, wynikających z 
uwarunkowań wczesnego dzieciństwa. Mogą wystąpić zainteresowania genealogią i tajemnicami 
rodzinnymi oraz dziedzictwem politycznym lub samą Ziemią.  
 
                       ASCENDENT osoby A - trygon - ASCENDENT osoby B 
  Uczucie wspólnoty psychicznej i fizycznej. Poczucie wspólnoty mimo ewentualnych dużych różnic 
pod względem charakteru, wykształcenia, poglądów.  
 
                       WĘZEŁ KSIĘŻYCOWY PŁN osoby A - kwadratura - JOWISZ osoby B 
  Macie odmienne podejścia do zachowania społecznego. Uznajecie inne wartości w odniesieniu do 
dominujących trendów i popularnych przekonań. Osoba B może uważać drugą za powierzchowną w 
ślepym naśladowaniu bieżących mód i popularnych przekonań, ta zaś może uważać jej społeczne 
poglądy za przyciężkawe i tradycyjne.  
 
                       WĘZEŁ KSIĘŻYCOWY PŁN osoby A - trygon - WENUS osoby B 
  Ta porównawcza kombinacja wskazuje na zdolności obydwu stron do wyciągania korzyści z 
bieżących trendów towarzyskich, popularnych przekonań, które mogą przynieść korzyści towarzyskie 
lub finansowe. Osoba A ma udział w uświadomieniu tych trendów i mody na urok i zdolności 
dyplomatyczne osoby B, ta zaś pozwala wykorzystać i spieniężyć tę świadomość. Końcowym 
wynikiem jest okazja dla wzajemnych kontaktów towarzyskich i ekspansja finansowa. 


