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BLIŹNIĘTA
Twoją dominującą cechą jest inteligencja. Masz szerokie zainteresowania, lubisz zajmować się
kilkoma sprawami naraz, co często nie przynosi najlepszych efektów. Nie potrafisz zagłębić się w jakiś
problem, zapominając o bożym świecie. Nie przeszkadza Ci to uchodzić za znakomitego i
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przekonywującego mówcę. Jesteś człowiekiem dobrego charakteru, bywasz najczęściej uprzejmy i
życzliwy. Masz dużą łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi i sprawia Ci prawdziwą przyjemność
poznawanie nowych, interesujących osób. Posiadasz osobisty czar i humor.
Lubisz wszystko co nowe i postępowe, a nudzi Cię to, co trwałe i stabilne, a szczególnie zrutynizowane i konserwatywne. Z łatwością zmieniasz intelektualny rynsztunek, chętnie posługujesz
się piórem i żywym słowem. Frapuje Cię wszystko, co dynamiczne, lotne i pomysłowe. Ciągłe zmiany
miejsca, środowiska i ludzi to Twój żywioł. Lubisz więc podróże, ruch, starcia słowne, dyskusje,
wszystko co modne, eleganckie, wręcz błyskotliwe. Cechuje Cię rozmach, ale wynika z niego większa
efektowność niż efektywność. Przerzucasz swoje zainteresowania z idei w ideę, z teorii w teorię. Ale
też i chwała Tobie za to, że gdy wytknąć Ci omyłkę czy błąd, łatwo przyznajesz rację swojemu
rozmówcy. Nie przepadasz za systematycznym, długotrwałym wysiłkiem, masz zbyt lotny umysł i zbyt
mało cierpliwości. Jesteś skarbnicą wiedzy, choć może niezbyt uporządkowanej. Czytasz wszystko,
szczególnie nowości, jesteś świetnie zorientowany w aktualnych plotkach, modzie, diecie - po prostu,
dla Ciebie nowoczesność to jest to.
Twoja sfera działania, to rola eksperta przynoszącego dobre wzory, idee, pomysły. Dlatego
zawodem, w którym sprawdzasz się znakomicie, jest np. przedstawicielstwo handlowe, czemu sprzyja
przyjazna Bliźniętom planeta Merkury. Obrotny, zaaferowany, potrafisz wszystko załatwić szybko i
gładko. Mało prawdopodobne jest, abyś przez całe życie pracował w jednym zawodzie, a często
zawód wykonywany różni się od wyuczonego. Tylko nieustanny ruch, pośpiech, błyskawiczne
załatwianie spraw i rozwiązywanie problemów sprawia Ci satysfakcję i utrzymuje w dobrej formie,
stanowiąc dla Ciebie pełnię życia. Ciągły rozwój, zdobywanie coraz to nowych uprawnień
zawodowych i dyplomów potwierdza twoje niemal nieograniczone możliwości intelektualne.
Nie sprawia Ci trudności zdobywanie dóbr materialnych, ale i nie przykładasz żadnej wagi do
pieniędzy, np. kupując coś interesującego, nie pytasz o cenę.
Zachowujesz świeżość umysłu najdłużej ze wszystkich znaków zodiaku, a w ogóle to jesteś
długowieczny. Przez całe życie powinieneś wystrzegać się nadużywania alkoholu!
Problemy seksualne traktujesz podobnie jak całe życie, często brak Ci wytrwałości i konsekwencji w
działaniu, mimo że przeżycia będą bogate, gorące i rozgrywać się będą nie tylko na płaszczyźnie
doznań fizycznych, ale również intelektualnych. Pożycie małżeńskie z Tobą nie jest łatwe, ale za to
interesujące. Wymaga wysiłku intelektualnego, częstych zmian zainteresowań, poglądów i ocen.
Partnerów w przyjaźni i miłości powinieneś przede wszystkim szukać wśród Baranów, Lwów, Wag i
Wodników.
Ciągły rozwój, zdobywanie coraz to nowych uprawnień zawodowych i dyplomów potwierdza niemal
nieograniczone możliwości intelektualne. W pracy jesteś szybki, niezbędny zasób wiedzy chwytasz w
lot. Rzadko miewasz kompleksy, natomiast dużo intuicji, co pomaga w kontaktach z ludźmi.
Początkowo powściągliwy i pełen rezerwy, gdy zawrzesz bliższą znajomość, jesteś miły i serdeczny.
Niechętnie podejmujesz się funkcji kierowniczych. Nadajesz się na szefa znakomicie, ale nie znosisz
biurka i codziennej monotonii biurowej. Jeśli już Cię to "nieszczęście" spotka, to pełno Ciebie w całym
biurze, nie usiedzisz za swoim biurkiem. Ma to i tę dobrą stronę, że nie trzeba z segregatorami i
teczkami biegać do szefa - sam przyjdzie. Dbasz o współpracowników, jesteś na ogół wyrozumiały i
ojcowski. Towarzyski, przystępny, elastyczny, łatwo nawiązujesz kontakt. Obok zalet masz również
wady - jesteś nierówny w pracy, obok dni pełnych ruchu i mobilizacji, są dni biernego wyczekiwania.
Ale pomysłowość i lotny umysł oraz trafność ocen pozwala Ci wyjść obronną ręką z każdej sytuacji.
Można powiedzieć, że tam gdzie kierujesz, rzadko jest czas na nudy i plotki.
Szczęście powinny Ci przynieść: kolor czerwony, dni tygodnia to środa i piątek, planeta Merkury,
kwiat - tulipan, kamienie - to beryl, diament, opal oraz szafir, a liczby - 5, 6 i 10.
Najprzyjemniejszy relaks po ruchliwym dniu to wygodny fotel i dobra, interesująca lektura.
Mocny punkt to umiejętności adaptacyjne, słaby - roztargnienie, a cechy dominujące, to brak
kompleksów i potrzeba ciągłych zmian.
Temperament masz żółciowo - sangwiniczny, a charakter sangwiniczny.
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KSIĘŻYC w BYKU
Masz potrzebę finansowego i materialnego zabezpieczenia dla osiągnięcia dobrego samopoczucia
emocjonalnego. Twoje uczucia są zazwyczaj ustabilizowane i pogodne. Wykazujesz ogromnie dużo
rozsądku w prowadzeniu spraw finansowych i domowych.
Przejawiasz uzdolnienia do pracy ogrodniczej. Wymagasz stymulacji od innych osób do rozpoczęcia
nowych projektów, ale gdy projekt jest rozpoczęty, wykazujesz nieugiętość i wytrwałość w
doprowadzeniu sprawy do końca. Nie rozpoczynasz nowych prac, dopóki nie ukończysz starych.
Dążysz do bogactwa i osiągnięcia przyjemności życia. Zazwyczaj bardzo lubisz dobre jedzenie i
dążysz do komfortu materialnego. Ustabilizowana sytuacja domowa warunkuje twój spokój
duchowy.
Masz tendencję do lenistwa i nadmiernego przywiązywania się do materialnego komfortu. Twoje
uczucia są zazwyczaj ustabilizowane i pogodne.
Jeśli Księżyc jest negatywny - mogą wystąpić niepodatne na zmiany postawy uczuciowe. Często
występuje tendencja do lenistwa i nadmierne przywiązanie się do materialnego komfortu.
MERKURY w RAKU
Jesteś bardzo delikatny, wszelkie działania i wypowiedzi ze swego otoczenia przyjmujesz do siebie.
Umysł będący pod wpływem głęboko zakorzenionych wzorów uczuciowych. Nieświadome pragnienia
są przyczyną zauważania tylko niektórych spraw, a ignorowania innych, co często prowadzi do
jednostronności, uprzedzeń i nierzeczowego myślenia. Twoje myśli koncentrują się głównie wokół
domu i rodziny.
Wobec tego, że jesteś bardzo wrażliwy na postawy i opinie innych, twoje myśli mogą być pod
wpływem wzniosłych ideałów, jak np. patriotyzm.
Gdy Merkury jest szczególnie aspektowany - możesz mijać się z prawdą, nie zdając sobie z tego
sprawy. Możesz mieć dobrą pamięć, gdyż myśli są związane z silnymi uczuciami. Występuje też
tendencja do podświadomego przyswajania sobie wielu informacji, czy mimowolnego uczenia się.
Zresztą wiele procesów myślowych odbywa się na poziomie nieświadomości, nawet jeśli
manifestowane są jako świadomy zamiar.
Masz znaczne zdolności handlowe w sprawach związanych z żywnością, artykułami gospodarstwa
domowego, dobrami konsumpcyjnymi i nieruchomościami.
WENUS w RAKU
Jesteś głęboko wrażliwy w związkach miłosnych. Ta wyjątkowa wrażliwość sprawia, iż uczucia mogą
być łatwo zranione, czego jednak nie okazujesz, przyjmując godną postawę na zewnątrz. Nastroje
masz zmienne i trudne do przewidzenia, stąd też cenisz sobie bezpieczeństwo, zwłaszcza w sprawach
finansowych lub domowych.
Dążysz do małżeństwa, aby znaleźć w nim bezpieczeństwo, troszczysz się i chronisz swój dom i
rodzinę. Dla swego dobrego samopoczucia potrzebujesz stałego i widocznego okazywania Ci uczuć.
Dążysz do tego, aby Twój dom był piękny i przytulny, aby stał się ogniskiem życia domowego. Jeśli
jesteś samotny, wolisz spotkania w domu niż w miejscu publicznym. Możesz matkować swej rodzinie
i dzieciom.
Gdy jesteś samotny lub znudzony, możesz przejawiać inicjatywę - musisz jednak pamiętać, żeby nie
robić tego natrętnie.
Jeśli Wenus jest negatywna - może wystąpić ckliwy sentymentalizm, niestałość emocjonalna i
tendencja do dąsów.
MARS w WADZE
Silna skłonność i inicjatywa do działalności społecznej. Pragniesz być zauważony i zdobyć uznanie.
Najchętniej działasz wspólnie na zasadach partnerstwa. Małżeństwo oznacza dla Ciebie pełne
zaspokojenie emocjonalne, najczęściej poszukujesz agresywną i energiczną partnerkę. Czasami masz
skłonność do mylenia własnych pragnień i ambicji, z pragnieniami i dążeniami innych. Posiadasz dużo
taktu i gracji, a także dyscypliny i przezorności. Jednakże możesz popaść wręcz w furię, jeżeli komuś
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dzieje się krzywda. Także jeżeli niesprawiedliwość nie dotyczy Ciebie samego, zdajesz sobie sprawę,
że niegodne zachowanie się jest słabością moralną, która w odpowiednim czasie może też zadziałać
na Twoją niekorzyść.
Jeśli Mars jest pozytywny - skłaniasz się do wyraźnego przestrzegania zasad społecznego zachowania
się.
Jeśli Mars jest negatywny - mogą wystąpić trudności w stosunkach partnerskich, wynikające ze
sporów i konfliktów woli.
CERES W RAKU
Inni będą odbierać Ciebie jako osobę niesłychanie odpowiedzialną i podchodzącą do wszystkiego
emocjonalnie. Wydajesz się osobą troskliwą i zapewniającą stabilizację bliskim osobom, zwierzętom i
dającą wsparcie emocjonalne i fizyczne. Możesz mieć głębokie więzi emocjonalne z rodziną,
zwłaszcza z matką i/lub dziećmi. Najważniejszym miejscem do pielęgnowania, opiekowania i
zapewnienia żywienia jest twój własny dom.
Jeśli posiadasz w sobie cechy opiekuńcze, jesteś uczuciowy, posiadasz zdolność empatii, bez trudu
możesz zdawać na uczelnię związaną z edukacją, czyli zostać nauczycielem, pedagogiem.
Silna potrzebę opiekowania się z innymi ludźmi może wzmacniać w Tobie poczucie własnej wartości
i przez to łatwiej będzie Ci wyrazić własne uczucia i emocje. Jeśli w dzieciństwie nie zaznałeś miłości i
uczucia, to w dorosłości będziesz potrzebował osoby, która zaopiekowałaby się Tobą. Możliwe jest,
że może wystąpić u Ciebie silne uzależnienie emocjonalne od osoby, która posiada cechy
nadopiekuńcze. A jeśli te potrzeby były zaspokojone w młodym wieku, to Ty możesz chcieć
sprawować opiekę nad innymi fizycznie i emocjonalnie.
JOWISZ w LWIE
Impulsywna, optymistyczna i pewna siebie natura. Masz ogromną energię i postawną sylwetkę.
Jesteś szlachetny i życzliwy, lecz w zamian oczekujesz podziwu i doceniania Twej wartości. Lubisz
wystawność, religijne ceremonie i przedstawienia, w tym także pochody i rytuały. Pociąga Cię sztuka
religijna, rzeźba, muzyka i inne formy artystyczne, przedstawiające zdarzenia historyczne. Uwielbiasz
wystawne przyjęcia i spotkania towarzyskie. Jeżeli jesteś bogaty, możesz angażować się w takie
działania, które dają Ci poczucie ważności Twej pozycji. Masz zdolności przywódcze, godność,
zdolność wzbudzania zaufania i entuzjazmu u innych.
Szczególnie kochasz dzieci, interesujesz się ich rozwojem duchowym i fizycznym. Jesteś
wspaniałomyślnym nauczycielem, lektorem szkółek niedzielnych, duchowym doradcą młodzieży.
Sprawy zawodowe mogą się łączyć z przemysłem rozrywkowym, sztuką, sportem i wychowaniem.
Musisz zrozumieć, że wielkość osiąga się poprzez służbę ludzkości i postępowanie zgodne z
uniwersalnymi prawami kosmosu, a nie przez podkreślenie własnej wartości, nawet podkreślonej
znacznym bogactwem. Zrozumienie tego sprawia, że stajesz się godnym zaufania i szacunku. Jesteś
wspaniałomyślny, zdobywasz zasłużoną sławę i uznanie. Promieniujesz słonecznym ciepłem,
prawdziwym oddaniem i życzliwością dla innych. Jeżeli nie będziesz egoistą, zyskasz podziw i
wzajemność, osiągniesz zaspokojenie.
Jeśli masz pozytywny V dom horoskopu - Twoje własne dzieci sprawiają Ci wiele radości. Masz
skłonności do ryzyka i działalności giełdowej.
Jeśli Jowisz jest negatywny - może wystąpić zarozumiałość, próżność i arogancja. Nierozsądny
hazard i spekulacje mogą doprowadzić do finansowej ruiny i hańby. Mogą być rozczarowania i utraty
w sprawach związanych z miłością, erotyką, dziećmi i spekulacjami.
SATURN w BARANIE
Okoliczności zmuszają Cię do wykształcenia w sobie cierpliwości, pewności siebie i ducha inicjatywy
w celu stawienia czoła praktycznym wymogom życia. Konieczność mobilizacji swych sił zmusza Cię do
rozwijania woli i siły charakteru. Baran symbolizuje pierwsze impulsy działania a Saturn reprezentuje
związek przyczynowo skutkowy, co oznacza, że podejmując działania, odczuwasz jego skutki. W
Baranie Saturn jest w upadku, gdyż rozpoczynasz nowy cykl doświadczeń, ale nie masz dostatecznie
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dużo czasu, aby odczuć jego następstwa, stąd też masz kłopoty z obiektywnym spojrzeniem na siebie.
Często brak Ci zrozumienia dla istoty sprawiedliwości społecznej i odpowiedzialności. Masz bogactwo
pomysłów, często wynajdujesz nowe metody pracy. U wyżej rozwiniętych jednostek - dyscyplina
połączona z inicjatywą prowadzić może do genialnych poczynań twórczych (Einstein).
Nie jesteś dobrym dyplomatą. Nie oczekujesz, ale też i nie udzielasz żadnej pomocy. Także w pracy
zawodowej pragniesz pełnej samodzielności, co na ogół jest niemożliwe.
Jeśli Saturn jest negatywny - przyjmujesz postawę obronną, zachowujesz zbytnią ostrożność wobec
innych ludzi. Masz trudności w zrozumieniu innych, nawiązywaniu kontaktów i współpracy. Jesteś
zbytnim egotystą, bezkrytycznym wobec siebie. Intensywność zajmowania się tylko swoją osobą
powoduje nie zauważanie potrzeb i dążeń innych osób. Tendencje do urzeczywistniania tylko
własnych celów nie sprzyjają współpracy i nie zapewniają sukcesu.
Możesz mieć częste bóle głowy wynikające z niedostatecznego ukrwienia mózgu.
URAN w PANNIE
Masz oryginalne, ale i praktyczne pomysły odnośnie metod pracy, związanej często z lecznictwem,
nauką i techniką. Powinieneś rozwijać jedyne w swoim rodzaju i wręcz genialne metody w przemyśle,
nauce i technice, w stosunkach pomiędzy pracodawcami a pracownikami, w zagadnieniach ochrony
środowiska i w medycynie. Masz szansę dokonania wręcz rewolucyjnego przełomu w tych
dziedzinach.
Razem z podobnymi do Ciebie, być może będziesz musiał wykonać ciężką, praktyczną pracę, aby
zregenerować społeczeństwo, a tym samym przygotować je do nowej ery Wodnika. Posiadasz
niezwykły talent do interesów i niewyczerpalne bogactwo pomysłów w sprawach organizacji
procesów pracy. Należy się jednak liczyć z częstymi zmianami czy przerwami w pracy.
Powinieneś zainteresować się prawidłową dietą i kontrolą mentalną funkcjonowania swego
organizmu.
Przy negatywnym Uranie - mogą występować nagłe kłopoty zdrowotne, a także konflikty w pracy
zawodowej.
NEPTUN w SKORPIONIE
Potrafisz być skryty, tajemniczy, zamknięty w sobie, skory do gniewu, nieprzystępny i zapalczywy.
Czasami możesz być rozczarowany z powodu niespełnionych nadziei i przez to możesz wpadać w
nastroje depresyjne i skłaniać się do nadużywania alkoholu i narkotyków. W ogóle jesteś skłonny do
nadużywania przyjemności, kontaktów seksualnych i preparatów psychotropowych. Dążysz do
uzyskiwania maksymalnej przyjemności przy obniżonym poczuciu moralnej odpowiedzialności.
Twoją mentalność można określić jako mistyczną i owianą aurą tajemniczości. Twoja fantazja i
wyobraźnia są głębokie i tajemnicze.
Możesz posiadać wiele cech negatywnych, jak zarozumiałość, wyniosłość, krytykanctwo, arogancja i
nadmierna duma, ale jednak jest to nietrwałe, ponieważ przechodzisz wcześniej lub później ciężkie
próby życiowe i w końcu one doprowadzają Cię do pokory i zjednoczenia się z bliskimi. Fascynują
Ciebie problemy życia po życiu, wiedza ezoteryczna, tajna medycyna, kwestie reinkarnacji i
parapsychologia.
Jesteś wielkim indywidualistą, współżycie z ludźmi, z grupą nie przychodzi Tobie łatwo, nie przebiega
harmonijnie, więc musisz postarać się o wyrozumiałość dla nich. Instynktownie wyczuwasz słabości
innych ludzi, natomiast nie zauważasz własnych. Masz tendencję do przeceniania własnych
możliwości, przesadnej samokontroli i fanatyzmu, ale przyczyny twojego zachowania pozostają
tajemnicą nawet dla Ciebie.
Podświadomie masz potrzebę doznawania uczuć ekstremalnych o ogromnym natężeniu. Czujesz się
bezradny, gdy wnikają do twojej świadomości iluzje i nie zawsze to akceptujesz. Przeszkadzają Tobie
one w realizowaniu podstawowych spraw codziennych, więc pragniesz wrócić do świata realnego.
Warunek jest taki, że aby o złudzeniach zapomnieć musisz być aktywny i zaangażowany emocjonalnie
w różne przejawy życia. Niestety nierzadko osiągasz to przy braku umiaru w piciu alkoholu.
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Gdybyś chciał zagłębić się w medytacje to możesz pójść tą drogą rozwoju duchowego. Możesz
doznać głębokiej radości i szczęścia, ale możesz też pobłądzić i doprowadzić się do samozniszczenia.
Jeśli więc zdecydowałeś się na medytacje, to najpierw musisz poszukać mistrza i uważnie słuchać jak
ją należy bezpiecznie prowadzić. Nieustannie analizujesz własną psychikę, a potem usiłujesz dokonać
transformacji wewnętrznej. Zdajesz sobie sprawę, że to jest niezwykle trudne.
Możesz być złudnym, nieuchwytnym i perfidnym. Czasami nie masz ochoty żyć, ani przeżywać, ani
myśleć, czyli w sumie cały czas jesteś przygnębiony i zawieszony, aż nagle w Tobie coś się obudziło i
wtedy szykujesz się do ofensywy zastanego spokoju i równowagi. I robisz to z satysfakcją.
Przeżywanie ekstremalnych stanów i reakcji emocjonalnych powoduje, że zostajesz zawładnięty i
przyćmiony przez swoje myśli do tego stopnia, że jesteś skłonny popełnić największe głupstwo, nawet
samobójstwo.
Bardzo interesujesz się medytacją nad stosunkami seksualnymi, poszukujesz czegoś w rodzaju
tantryzmu. Twoje uczucia są stale przeciążone i zagmatwane, spowodowane oddziaływaniem od
dłuższego czasu mrocznej otchłani z podświadomości, co doprowadza Cię do stanu wzburzonych
myśli. Jeśli nie doszedłeś do określonego poziomu rozwoju duchowego to możesz mieć trudności w
pokonywaniu polaryzacji między dobrem a złem, może być dla Ciebie problemem wypowiadanie
własnych osądów w tej kwestii.
Niełatwo sobie uświadomić własne intensywne życie emocjonalne i nauczyć się je równoważyć,
ponieważ emocje stanowią istotę przetrwania naszej własnej egzystencji. Nie powinieneś tłumić
własnych uczuć, ale powinieneś je wysubtelniać i wznieść wysoko, a przy tym musisz kontrolować ich
różne strony i formy.
Niezwykle jesteś wrażliwy na percepcję rytmu i wibracji dochodzących ze świata, a przez to
reagujesz gwałtownie i dramatycznie. Nie jest Tobie obojętna problematyka związana ze sferą
duchową, ponieważ pozwala ona na odkrywanie i zrozumienie tajemnicy życia i śmierci oraz ich
sensu.
Ciągle wahasz się między stagnacją a odrodzeniem, między bezczynnością a eksplozją aktywności,
nieustannie usiłujesz burzyć wszystko co stare, ażeby otworzyć drogę procesom przeobrażenia i
odrodzenia. Gdybyś zainteresował się szeroko zagadnieniami moralnymi, to szybko stałbyś się
moralistą, a gdyby to były sprawy duchowe to stałbyś się duchowym przywódcą. Jest jednak pewne
ostrzeżenie dla Ciebie: jeśli nie uporządkujesz własnych problemów emocjonalnych i moralnych, to za
swoje czyny możesz słono zapłacić.
Jesteś przekonany, że należałoby przeprowadzić gruntowne przeobrażenia twojego życia i rozwoju
duchowego. Swoje problemy związane z zaburzeniami seksualnymi oraz uwolnienie się od silnego
uzależnienia od alkoholu i narkotyków musisz rozwiązywać zgodnie z normami etycznymi.
Niezwykłe jest twoje człowieczeństwo delikatne, głębokie i wzniosłe. Twojemu życiu będą
towarzyszyć do końca wzloty i upadki. Czerpiesz z tej ogromnej intensywności twojego życia
emocjonalnego taką siłę, iż potrafisz odradzać się jak feniks z popiołów.
Gdy w trakcie dyskusji usłyszysz coś nowego, to najpierw popadasz w egzaltacje, potem ogarniają
Cię obsesje i w końcu akceptujesz natrętne myśli, szczególnie te, które głęboko zapadają w twoim
sercu. Potrafisz być szczery, aż do bólu wobec ludzi i zamkniętym w sobie ze swoim
zarozumialstwem.
Masz ogromne możliwości twórcze i wynalazcze, jesteś mądry, wytrwały i tajemniczy. Wierzysz czy
nie, ale masz wyjątkowe uzdolnienia do ezoteryki. Możesz pomagać innym ludziom, którzy bardzo
tego potrzebują. Możesz też wykorzystać w swoim działaniu ciemną stronę własnych zdolności i być
skłonnym do oszustwa, szarlatanerii i awanturniczości.
Uważasz, że każda naturalna potrzeba powinna być zaspokajana, bez tego nie jest możliwe
odrodzenie duchowe i opanowanie wewnętrznych praw życia.
Przy niekorzystnej konfiguracji Neptuna może występować zniewolenie przez namiętności i impulsy
płynące z podświadomości.
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Neptun w Skorpionie w retrogradacji
Możesz realizować pełną transformację w muzyce, sztuce i medycynie, wynosząc na powierzchnię
wiele zapomnianych cech, które może wykryć wyłącznie twój wyostrzony umysł. Będziesz miał
największą moc w połowie życia, delikatnie pomagając światu aby zakończyć Erę Ryb. Nastąpi to
poprzez zamianę wszystkiego na nową duchową świadomość, którą tylko Ty możesz zrozumieć w jej
prawdziwej głębi.
PLUTON w PANNIE
Jesteś wyczulony na punkcie własnego zdrowia i aktywnie o nie dbasz. Oprócz tego nieobce Tobie
jest zainteresowanie zreformowaniem służby zdrowia. Możesz być pragmatyczny, realistyczny i nieco
zdystansowany (chłodnawy), aż do podeszłego wieku zachowujesz zdrowy rozsądek oraz dużą
intensywność umysłu. Nie lubisz pouczania innych, potrafisz ograniczyć się w udzielaniu rad. Nie
jesteś człowiekiem żądnym zaszczytów, nie jesteś też zbyt romantyczny.
Jeśli masz własne dzieci, to ono mogą rozwijać się " jak trawa", nie odczuwają z twojej strony
żadnych nacisków pedagogicznych. Jako wzorowy i odpowiedzialny rodzic wychowujesz własne
potomstwo swoim przykładem, manifestujesz własne reguły i normy postępowania, promieniujesz na
nich swoją osobowością.
Wybierając zawód mógłbyś być dobrym chemikiem, farmaceutą, wspaniałym lekarzem albo
świetnym psychologiem. Masz wspaniałe zdolności do przejawiania inicjatywy samodzielnego
działania oraz umiejętność współpracy z ludźmi i wykorzystywania ich działań dla realizacji ważnych
celów.
Do zobowiązań wobec miłości podchodzisz spokojnie i rozważnie. W przeciągu swojego życia
nieustannie powinieneś rozpatrywać dostrzeganie materialnych postaci poprzez dzielenie ich na
części i detale.
Nigdy nie miałeś problemu przy wykonywaniu pracy, bo praca przynosił Cie satysfakcję. Posiadasz
wyjątkową zdolność skoncentrowania sił na wybranej sprawie. Masz ogromny potencjał energii
wewnętrznej, dzięki której mógłbyś dokonywać transformacji w celu uwolnienia się ze związków z
osobami uzależnionymi od świata materii. Czasami docierasz "do pierwotnych źródeł" i w oparciu o
zdobytą wiedzę dążysz do polepszenia rzeczywistości.
Powinieneś nauczyć się odrzucać niepotrzebne i obciążające Cię problemy, ponieważ to może Tobie
przeszkadzać w rozwoju własnej osobowości. Słusznym będzie tak postępować, żeby to było zgodne z
twoimi pragnieniami, w ten sposób małymi kroczkami możesz przebudować swoją rzeczywistość na
lepszą.
Czasami odczuwasz przemożne pragnienie uzyskaniem władzy nad materialną częścią
rzeczywistości, a kiedy to się nie udaje, możesz być skłonny do pogrążania się w głęboką rozpacz i
depresję.
Jesteś osobą mocno uświadamiającą sobie własne normy moralne, zuchwale je prezentujesz i
reformujesz codzienne życie. Fascynujesz innych przywiązaniem, pilnością i nieprzerwanym
wykonywaniem ciężkiej pracy. To jest plusem, ponieważ dajesz im pewien przykład, motywujesz, a
szczególnie swoją postawą wskazujesz im drogę do przekształcania rzeczywistości na lepszą.
Posiadasz wyjątkowy analityczny umysł, masz pomysłowość i talent wynalazcy, zwłaszcza jesteś
uzdolniony w dziedzinie psychiatrii i krytyki literackiej.
Korzystna konfiguracja Plutona może wskazywać na Twoje przemożne zainteresowania
poszukiwania nowoczesnych technologii oraz zaangażowanie się w niszczeniu imperiów.
Namiętności, które masz w sobie jesteś w stanie racjonalnie wykorzystywać i rozsądnie prowadzić
swą wewnętrzne energię. W ten sposób możesz ją przeznaczyć do wyższych celów, na przykład
pomagać ludziom. Całą swoją energię skierujesz na konkretną pracę, w nauce, technice albo życiu
codziennym. Możesz też skierować swój wysiłek na transformację własnej natury, osiągając wysoką
doskonałość.
Niekorzystna konfiguracja Plutona może wskazywać, że jesteś osobą skłonną otwarcie
przeciwstawiać własne idee ogólnie przyjętym. Możesz mieć tendencję do samozniszczenia, lub
zniszczenie siebie wraz z otoczeniem.
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ERIS W BARANIE
Okres, w którym Eris przebywa w Baranie to epoka, w której krystalizuje się to, kim jesteśmy
naprawdę. Eris sprawia, że nasze ego (jestestwo), autokoncepcja, tożsamość oraz samoświadomość
przechodzi kryzys. Eris określa naturę tego kryzysu i możliwości, jakie ze sobą niesie. Ponieważ Baran
odpowiada za indywidualizm, a Eris nie bez powodu nazwana została imieniem bogini niezgody,
powoduje to konflikt pomiędzy Tobą a twoim wnętrzem, twoją społecznością, społeczeństwem, w
którym żyjesz i ze światem.
Obwieszczenie światu, że oto jesteśmy indywidualistami rodzi spore napięcie. To napięcie jednak
skrywa w sobie duży potencjał i jest czymś, do czego dążą ludzie poddający się terapii czy oddający
rozwojowi duchowemu bądź odkrywaniu samego siebie, gdyż uważają to za coś koniecznego do
osiągnięcia kolejnego etapu w życiu. Eris pomaga nam znaleźć skuteczny sposób na to, aby ten etap
osiągnąć.
Eris skłania nas do tego, abyśmy uświadomili sobie, jakie struktury zbudowaliśmy wokół własnego
ego i jakie błędne/fałszywe tożsamości posiadamy, a także do tego, byśmy je porzucili, gdy już
przestaną nam być potrzebne. Nie jest to łatwe, ale jednak wykonalne.
Działanie Eris można zilustrować przykładem człowieka przeżywającego kryzys egzystencjalny w
postmodernistycznym świecie – w świecie, w którym próbuje się określić, pomimo tego, że nic w nim
nie jest pewne, nic nie wiadomo na pewno, a prawda wydaje się ciągle zmieniać. Eris może nas
skłonić do tego, by szukać rozwiązania tego problemu głębiej, w swoim własnym wnętrzu, co
zapoczątkuje trwające całe życie dążenie do samorealizacji. Może to jednak wymagać uprzedniego
rozprawienia się z opresyjnymi strukturami, np. rodziną, karierą czy presją otoczenia, które mogą nas
przywiązywać do starych autokoncepcji i tożsamości.
Ponad stuletni tranzyt Eris zbiega się z rozkładem nowoczesnego świata i naszego "nowoczesnego
jestestwa" na coś bardziej amorficznego, niezrozumiałego, stawiającego wszystko na głowie,
chaotycznego, potencjalnie wyzwalającego, skłaniającego do zastanowienia się, rodzącego liczne
pytania (a jeśli dostrzeżesz w tym dobre strony i zaakceptujesz – coś ekstremalnie interesującego i
ekscytującego).
Nigdy nie było lepszego okresu na to, by każdy człowiek na Ziemi zapytał się: "Kim jestem?"
ASCENDENT w RAKU
Zachowanie jest chwiejne, ale pełne współczucia i łagodne. Ta wrażliwość i współczucie skierowane
są w nie mniejszym stopniu i do siebie, co często wywołuje nadwrażliwość na drobne przykrości czy
oznaki lekceważenia. W tym sensie wyrażasz trochę powierzchowny rodzaj empatii. Jesteś silnym
introwertykiem, bardzo powściągliwym i skrytym. Wola wspiera Twoje uczucia. Bardzo silnie
utożsamiasz się z rodziną i sprawami rodzinnymi.
MEDIUM COELI W RYBACH
Jesteś nastawiony mistycznie i niejako czasami przebywasz w świecie nieziemskim. Nie zawsze
podchodzisz w sposób praktyczny do tego, by dbać o pracę i reputację publiczną. Potrafisz nabywać
subtelne nieuchwytne umiejętności zawodowe. W działalności zawodowej zawsze wprowadzasz
elementy tajemniczości. Tobie jest trudno dokonać wyboru, ponieważ nie jesteś pewny siebie by
powiedzieć „tak" lub „nie". U przełożonego szybko budzisz zaufanie, co zmiękcza jego serce. Od
kłopotliwych obowiązków starasz się ulotnić oraz wywołujesz dodatkowe kłopoty i kłótnie, tak że
kierownictwo woli zostawiać Cię w spokoju.
Jako szef, lubisz odwoływać się do uczuć podwładnych, nie do rozumu. Twoja intuicja może
podpowiadać Ci elastyczne wyjścia z trudnego położenia. Od prostych odpowiedzi wykręcasz się,
mówisz aluzjami. Możesz być wrażliwym politykiem i ekspertem od ludzkich stosunków. Jesteś osobą
bardziej ukierunkowany na wieloetapowy czas pracy, gdyż nie zawsze punktualnie wykonujesz swoją
pracę. W pozycji szefa wydajesz się, że jesteś gotowy by każdego wysłuchać, ale w gruncie rzeczy
wykorzystujesz swoją umiejętność w mówieniu tylko dla przekonywania o twoim autorytecie.
Z twoim zawodem i reputacją mogą dziać się niesamowite rzeczy. Twoja działalność profesjonalna
może być objęta tajemnicą. Ukrywasz własną niepewność za retoryką doznań wrażeń zmysłowych. To
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wszystko zależy od nastroju twoich podwładnych, a oni często nadużywają i oszukują Ciebie.
Dokuczasz podwładnym swoją zmiennością i skłonnością do zmiany decyzji. Możesz pracować na
kilku etatach w różnych zawodach. Przeważnie oczekujesz i jesteś nastawiony na małe wymagania.
WĘZEŁ KSIĘŻYCOWY PŁN w BYKU
Powinieneś umieć własne talenty zdolności, własną wiedzę, uczynić potrzebnymi i przydatnymi dla
innych, ale też i dla siebie. W pierwszym rzędzie jednak trzeba zatroszczyć się, by mieć własny kapitał.
Trzeba wzbogacać swój majątek, uzupełniać to, czego brakuje. Jeśli będziesz tylko eksploatować, to
twoje magazyny kiedyś zaświecą pustką. Wtedy ogarnia Cię zniechęcenie, opadasz z sił, umyka z
Ciebie cała energia. Musisz starać się, aby to się nie zdarzyło. Umiejętnie korzystaj z tego, co w
danym momencie masz. Ze swoim kapitałem trzeba się obchodzić po gospodarsku, nie wolno
szafować bez potrzeby swoją energią witalną, lecz gospodarować nią rozsądnie a szczególną zwracać
na zdrowie.
Trzeba pracować nad pokonaniem strachu przed stratami i unikać wypływających z nieświadomości
wspomnień o tym, jak tłumiono twoją wolę, a ludzie i okoliczności pozbawiały tego, co zostało ciężko
wypracowane. Jeśli to pokonasz i wypracujesz nowy potencjał wiary w pomyślne jutro, to
zdobędziesz siłę wypływającą ze świadomości, że różnie może się zdarzyć, ale jesteś silny i spokojny.
Jednak nawet i to może prowadzić do zagrożeń, ponieważ możesz niechcący stwarzać sytuacje
kryzysowe dla swoich bliskich, nie uwzględniając tego, że pewne stany lub sprawy innym jest trudniej
przeżywać, niż Tobie samemu. Powinieneś ze wszystkich sił unikać gromadzenia żalów, pretensji,
złości i wszelkich innych negatywnych emocji.
LILITH w BARANIE
Jakieś wydarzenie, sytuacja z wczesnego etapu życia na długo pozostawiła wrażenie utraty czegoś
lub goryczy, również jednak gotowość do walki. Zaczynasz zdawać sobie sprawę ze znaczenia bycia
pierwszym. Wkrótce stajesz się odporny, chcesz wygrać, być pierwszym. I tutaj leżą twoje frustracje,
twoja wrażliwość, ponieważ gdy już raz będziesz pierwszy, chcesz, żeby było tak na zawsze.
Mając agresywny charakter, narzucasz innym swoją wolę, często zmuszasz, żeby postępowali w
sposób negatywny. Odczuwasz konieczność zaspokojenia wewnętrznego temperamentu, który może,
ale nie musi znaleźć konstruktywnego ujścia. Ciągle się obawiasz, że nie zdołasz skończyć tego, co
zacząłeś. Często twoje przedsięwzięcia okazują się nieodpowiednie. Rzadko kiedy jesteś zadowolony
ze swoich wyników, masz skłonności do użalania się nad sobą, ale duma nie pozwala Ci na proszenie
o pomoc lub jej przyjmowanie.
Z pewnych powodów, czasem z własnej woli, jesteś odizolowany od otoczenia. Samotność
połączona z potrzebą udowodnienia czegoś światu, skłania Cię do bycia pionierem w dziedzinach, w
których sam przed sobą możesz się sprawdzić. Kiedy czujesz, że na coś naprawdę zasługujesz, objawia
się u Ciebie nigdy nienasycony głód samozadowolenia. I ta jednokierunkowość w życiu burzy twoją
równowagę życiową, co może objawiać się przepracowaniem, ekscecywnym seksem, gonitwą za
przyjemnościami. Jesteś często podekscytowany momentem, kiedy objawia się twoja
niekontrolowana pasja, zazdrość, kuszenie, a następnie wycofujesz się, wciąż czując niebezpieczne
podniecenie. Twoje nieprzemyślane działania owocują często ciężkimi konsekwencjami, dlatego
wszystkie nowe zajęcia, nowe przedsięwzięcia, które planujesz, powinny być poprzedzone
rozważnymi przemyśleniami, nigdy pod wpływem chwili. W odpowiedzi na pierwszy impuls
powinieneś na pewien czas zwrócić swoją uwagę na inne sprawy czy zagadnienia. Po pewnym czasie
początkowy temat nie jest już aż tak bardzo napięty.
Lilith negatywnie aspektowana powoduje:
- przemoc
- gniew
- oburzenie
- ego-manię- zazdrość
- kłótliwość
- ataki
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- walki
- nieprzemyślane wyrywanie się do czegoś
CHIRON w RYBACH
Przede wszystkim musisz nauczyć się wrażliwości, jednak nie takiej, która będzie słabością
charakteru, lecz tej będącej twoją niezłomną siłą. Miłość bliźniego ma być zakorzeniona w rdzeniu
jaźni. Wiele okoliczności, które mają miejsce w twoim życiu, może jawić się jako misja do
wypełnienia. Jesteś w szczególny sposób prowadzony i przez cały czas uczony sposobu kochania
innych. Czekają Cię takie doświadczenia, które pomogą zrozumieć sens egzystencji.
Kolejną kwestią jest nauka współczucia i współodczuwania jako niezbędnych przesłanek osiągnięcia
pełnej duchowości. Empatia oraz głęboka zdolność rozumienia innych są podstawowym kierunkiem
rozwoju duszy. Poprzez otwartość na doświadczenia innych osób możesz dokonać szybszego postępu
na drodze rozwoju. Chiron daje świadomość, iż świat nie jest jedynie mieszaniną molekuł i atomów,
lecz przede wszystkim funkcjonuje on dzięki spirytualnej i transcendentalnej idei, dlatego możesz
przechodzić niekiedy bolesne doświadczenia, prowadzące jednak do otworzenia się na tę bardziej
metafizyczną rzeczywistość. Musisz jednak kontrolować swe iluzje i wykształcony proces
samooszukiwania. Ponadto, powinieneś zapanować nad poczuciem samotności, która może się
pojawić wraz z pogłębieniem się procesu samodoskonalenia oraz wiedzieć, że jest ono jedynie ułudą i
majaczeniem ego, bowiem dusza zawsze jest samotna.
PALLAS w LWIE
Pallas pomaga pozbyć się ciągłych wątpliwości, niezdecydowania w słowach i czynach oraz
niemożności wykazania się w sferze twórczości i seksualności. Wywołuje silną potrzebę
kreatywności, abyś mógł swobodnie wyrażać co chcesz i jakie masz potrzeby. Może dodać pewności
siebie w skomplikowanych sytuacjach i dać siłę do kreatywnego poszukiwania rozwiązań.
Jeśli zajmujesz się sztuką artystyczną to ona będzie pomagała Ci w pokonaniu twórczych kryzysów.
Kiedy przyjdzie taki czas, że nie będziesz miał wiary w siebie, to będzie wzmacniała twoją wewnętrzna
siłę i wiarę, abyś mógł dalej dawać sobie radę w życiu. Może Ci podbudować osobowość, pozbędziesz
się z strachu i lękliwości. A nawet możesz stać się osobą charyzmatyczną, inni będą traktować Cię
jako naturalnego lidera, przywódcę, który wyznacza idee i ustala cele. Pomoże Ci w zdefiniowaniu
swojej seksualności, abyś mógł odnaleźć sedno problemów i je rozwiązać.
Będzie czuwała nad twoimi postępami aż do ich pomyślnego zakończenia. Jeśli nie wywiążesz się z
zadań, która Ci wyznaczyła, to twój obrót spraw może źle się zakończyć.
Możesz odczuwać wieczne uczucie niedowartościowania. Masz predyspozycje do zajmowania się
leczeniem poprzez psychodramę, terapię poprzez sztukę oraz taniec.
JUNO w SKORPIONIE
Podświadomie poszukujesz partnerki, która posiada takie cechy jak atrakcyjność seksualna,
ironiczność, ostry język, wojowniczy charakter, potrafi wyrażać skrajne emocje, determinacja i silne
zaangażowania we wszystko, co robi. Związanie się z partnerką o takich cechach charakteru ma
pomóc Ci poprzez doświadczanie intensywnych przeżyć ekstremalnych w konfrontacji pomiędzy Tobą
a nią; czego naprawdę chce twoja psychika? Jak również pozwala Ci w osądzaniu samego siebie,
dlaczego dobierasz partnerki o takiej fizyczności i seksualności.
Jeśli natrafiasz na patologiczną partnerkę, możesz zatracić cząstkę siebie i stać się nałogowo
uzależniony od niej. Jeśli nie popracowałaś nad wytyczeniem granic, zaakceptowałeś wady partnerki i
jesteś w związku bardzo długo, to jej osobowość może przejść w gorsze stadium, czyli obsesyjnej
zazdrośnicy, chorobliwie kontrolującej i posądzającej Cię o złe zamiary.
I dlatego Juno wyznaczyła Ci trudną pracę, abyś wiedział co jest dla Ciebie najcenniejsze. Owszem,
możesz mieć upodobanie do zabaw seksualnych, ale ważne jest, abyś nie zatracił wolności, zaufania i
wiary w siebie. I ważne jest to, aby partnerka darzyła Ciebie szacunkiem, wiernością i tolerancją.
Zgodność pomiędzy Tobą a nią w sferze psychicznej, fizycznej i seksualnej prowadzi do
harmonijnego związku partnerskiego. Seksualność jest ważną sferą życia dla rozwoju waszego
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związku ale nie może być wykorzystywana jako narzędzie do walki, a raczej jako sposób na
odkrywanie wiedzy o sobie i partnerce.
WESTA w BARANIE
Jesteś bardzo zainspirowany do głębszej pracy nad własną tożsamością oraz sprawnego i
samodzielnego rozpoznawania i rozwiązania problemów. Masz silną potrzebę do bycia niezależnym i
posiadania ogromnej odporności na manipulację czy perswazję ze strony innych ludzi. Jeśli nie
wypracujesz tego, to możesz pozostać w długotrwałej toksycznej relacji. Możliwe wielkie osobiste
osiągnięcia, jak również znaczne zaangażowanie w różne aspekty życia.
JOWISZ na wierzchołku PÓŁKRZYŻA stałego
Konsekwentnie dążysz do zrealizowania ideałów społecznych, zaś twoje działania z natury są
długoterminowe. Raczej nie propagujesz własnej wiary i przekonań z misjonarskim zapałem, ale
twoje teorie lub filozofia życia często są równie pełne uprzedzeń i dogmatyczne jak te, które uparcie
zwalczasz. Dla dobra własnego rozwoju wewnętrznego powinieneś się starać o większą otwartość
umysłu, elastyczność i eklektyzm poglądów. W innym wypadku jednotorowość i intensywność w
połączeniu z wrodzoną pewnością siebie i poczuciem absolutnej racji mogą się stać przyczyną
bigoterii i uprzedzeń. Sztywna, emocjonalna orientacja może sugerować nietolerancję wobec wierzeń
innych ludzi, odmiennych od tych, które sam wyznajesz.
Ponieważ lubisz gromadzić zasoby i zatrzymywać dla siebie władzę, zamiast swobodnie dzielić się
jednym i drugim z otoczeniem, często zanadto sobie pobłażasz. Cechuje Cię brak umiaru i
wygórowane oczekiwania, zwykle chcesz za dużo i nie masz motywacji, by hamować nadmierne
apetyty zmysłowe. Jesteś bardzo przywiązany do swoich nawyków i z trudem poddajesz się zmianom,
toteż twoje skłonności do rozpraszania i marnowania energii życiowej mogą doprowadzić do inercji i
otępienia zmysłów. Generalnie, poszukujesz możliwości ekspansji i kontroli na obszarach związanych
z finansami lub inwestycjami. Zwykle mocno wierzysz w swoje możliwości w tej dziedzinie. Choć
bierzesz na siebie zbyt wiele, masz wystarczającą siłę charakteru, by konsekwentnie wytrwać we
wszystkich działaniach, które uważasz za słuszne.
Gdy napięcia tego półkrzyża zostaną rozwiązane, zyskujesz motywację do bezinteresownego
działania na rzecz innych i potrafisz całym sercem zaangażować się w sprawę postępu społecznego.
Twoją ambicją staje się doprowadzenie społeczeństwa albo nawet całego świata do stanu zgodnego z
ideałem. Ponieważ Jowisz daje wielkie możliwości, które pozwalają głęboko wpływać na
społeczeństwo, możesz osiągnąć sławę i uznanie, nawet gdy nie dążysz do tego świadomie. Odnosisz
wówczas wrażenie, że jakieś dobroczynne siły wyższe chronią Cię i pielęgnują. Wydajesz się
obdarzony szczególnym błogosławieństwem, wręcz uświęcony. Inni hojnie i wielkodusznie
zaspokajają wszystkie twoje rzeczywiste potrzeby. Ty sam z kolei z radością zapewniasz im
przewodnictwo moralne i etyczne oraz inspirację do doskonalenia się i rozwijania świadomości
społecznej. Możesz odegrać ważną rolę w życiu otoczenia, pomagając innym zrozumieć twórcze
zasady życia, prowadzące ludzi w procesie ewolucji po ścieżce wewnętrznego wzrostu.
SŁOŃCE w XII domu
Silna skłonność do zamykania się w sobie. Wewnętrzna izolacja. Pragniesz przede wszystkim poznać
tajniki swej nieświadomości. Często jesteś samotny i oddalony od normalnych kontaktów
międzyludzkich. Interesujesz się psychologią i parapsychologią, często też astrologią. Potwierdzenia
swej wartości szukasz w szpitalach, azylach, miejscach fizycznego i umysłowego odosobnienia, bądź
też pracowniach analitycznych. Usytuowanie to daje konflikty z władzą, ale też zwycięstwo nad
nieprzyjaciółmi. Twoja służba dla bliźnich może przynieść zadowolenie i znaczenie. Trzy czwarte życia
to czas stracony na próżnych wysiłkach, mających na celu osiągnięcie powodzenia.
Jeśli Słońce jest negatywne - los szczególnie ciężki: niepowodzenia w karierze, trudności z władzami,
społeczne zniesławienie, niebezpieczeństwo uwięzienia lub wygnania, słabe zdrowie, długa choroba,
tendencje neurotyczne, obawa przed ludźmi lub niespotykana nieśmiałość. Może jednak także
wystąpić pragnienie kierowania innymi przy użyciu tajemnych środków. Nieuświadomiony egoizm
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oraz żądza władzy i zdobycia powodzenia mogą prowadzić do wystąpienia skłonności medialnych.
Możesz mieć silnych ukrytych wrogów, możesz także sam sobie być największym, acz
nieuświadomionym wrogiem. Możesz też nie mieć ambicji lub poddać się wyrokom przeznaczenia.
KSIĘŻYC w XI domu
Silne dążenie ku przyjaźniom i działalności grupowej. Łatwo zawierasz znajomości, jakkolwiek nie
zawsze są one trwałe. Nadzieje, cele i pragnienia są zmienne i zależne od nastroju. Możesz mieć
liczne znajomości z kobietami. Twój dom może być miejscem spotkań i działalności zespołowej. Wiele
przyjaźni bywa zawieranych dzięki powiązaniom rodzinnym. Opinie i reakcje przyjaciół mają wpływ
na stan emocjonalny.
Nie lubisz być sam, potrzebujesz towarzystwa dla dobrego samopoczucia. Jednak czasem musisz być
sam, aby ustabilizować swoje uczucia.
MERKURY w XII domu
Myślenie jest pod silnym wpływem nieświadomości. Decyzje opierają się raczej na uczuciu niż
logicznym rozumowaniu. Rzadko manifestujesz swe uczucia czy myśli. Często jesteś nieśmiały i
wahasz się mówić to, co naprawdę myślisz.
Jeśli Merkury jest pozytywnie aspektowany - szczególnie, jeśli przez Urana, Neptuna, Plutona możesz posiadać dużą intuicję i żywą fantazję, jesteś dobrym medium.
WENUS w I domu
Posiadasz urodę, wdzięk osobisty, ujmujące maniery i przyjazne usposobienie. Szczęśliwe
dzieciństwo, które ma wpływ na ukształtowanie pozytywnej postawy życiowej. Poszukujesz
towarzystwa, chętnie zawierasz przyjaźnie i związki miłosne. Kochasz się w pięknych strojach, a także
drobiazgach, które uświetniają twoją postać. Dzięki swej towarzyskiej naturze posiadasz zazwyczaj
duże grono znajomych, co stwarza korzystną sytuację dla interesów, nawiązania romansów czy
zawarcia małżeństwa. Posiadasz też uzdolnienia w kierunku sztuk plastycznych, muzyki czy poezji.
MARS w V domu
Oddajesz się przyjemnościom. Jesteś agresywny i pełen ekspresji w swych intensywnych dążeniach
do miłości i zaspokojenia seksualnego. Przy negatywnym Marsie - zaloty mogą przybrać gwałtowną
postać, mogą powstawać kłótnie spowodowane niecierpliwością i zazdrością na tle seksualnym.
Skłonności seksualne mogą zaowocować pozamałżeńskim dzieckiem.
Masz predyspozycje artystyczne do rzeźbiarstwa. Kochasz rywalizację sportową. Zdolności
przywódcze, uznanie i autorytet przy pracy z dziećmi i młodzieżą; chętnie zostajesz trenerem lub
nauczycielem, szczególnie wychowania fizycznego. Potrafisz wzbudzić zainteresowanie i tym samym
osiągnąć z uczniami dobre wyniki.
Jeśli Mars jest negatywny - możesz mieć despotyczne nastawienie w stosunku do podległych sobie.
Twoje dzieci są narażone na wypadki.
CERES w I domu
Ceres może czynić z Ciebie kogoś, kto opiekuje się innymi. Masz potrzebę opiekowania się większą
grupą ludzi i ta potrzeba jest bardzo ważną częścią twojej tożsamości. Jesteś bardzo oddanym i
troskliwym człowiekiem. Chcesz być dla innych jak dobry rodzic i zapewnić im poczucie komfortu
psychicznego i poczucie bezpieczeństwa.
JOWISZ w II domu
Ekspansywność, co umożliwia zdobycie pieniędzy i dóbr. Chętnie angażujesz się w interesy związane
z posiadłościami ziemskimi, artykułami gospodarstwa domowego, żywnością, ze szpitalami. Twoja
działalność może mieć związek z psychologią, wychowaniem, fundacjami, podróżami i
publikowaniem. W sprawach interesów nie bierzesz poprawki na nieprzewidziane wydatki.
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Jeśli Jowisz jest mocno negatywny - tendencja do rozrzutności i przeceniania siebie. Pieniądze zaś
znikają tak szybko jak się pojawiły. Powinieneś uważać, aby nie popaść w długi.
SATURN w X domu
Silne ambicje zawodowe. Dążenie do zdobycia znaczącej pozycji góruje nad innymi pragnieniami,
uwidacznia się to szczególnie przed 29 rokiem życia. Sukcesy zdobycie autorytetu, bogactwa i
wysokiego czy nawet przywódczego stanowiska dzięki mozolnej pracy i uczciwości.
Przy negatywnym Saturnie - przeszkody, rozczarowania oraz brak okazji i bezpieczeństwa w
sprawach związanych z karierą. Skłonność do poświęcania swych zasad w celu zaspokojenia ambicji,
co może prowadzić do utraty szczęścia, publicznej hańby czy utraty stanowiska. Powinieneś zwracać
szczególną uwagę na swoje zasady postępowania. Jeśli tego nie uczynisz, możesz znaleźć się w
niebezpieczeństwie, grozi Ci utrata czci, możesz też obarczyć siebie ciężką winą karmiczną. Za
odrzucenie uniwersalnych praw płaci się wysoką cenę.
Jest ważnym, aby ambicja i sukces nie służyły własnym celom, lecz ogólnemu porządkowi
społecznemu. Jest konieczne, aby motywy działań mających na celu zdobycie władzy były dokładnie
weryfikowane. Masz zdolności organizacyjne i przywódcze oraz dalekowzroczność, co sprzyja
osiągnięciu stanowisk kierowniczych w polityce i interesach.
URAN w IV domu
Niezwykłe stosunki domowe i związki rodzinne. Czasem jeden z rodziców może odznaczać się w jakiś
sposób wyjątkową osobowością. Domagasz się w swym środowisku swobody (np.
niekontrolowanego wyjścia z domu). Dom może być zbudowany w sposób niebanalny
architektonicznie, wyposażony w wiele urządzeń technicznych.
Bliskich przyjaciół uważasz za członków rodziny. Dom może stać się ośrodkiem spotkań dla
zajmowania się wspólnymi zainteresowaniami czy działalnością ezoteryczną. Prawdopodobna jest
zmiana miejsca zamieszkania - szczególnie, gdy Uran jest negatywny lub jest w znaku zmiennym.
Zmiany mogą dotyczyć też rodziny czy sytuacji domowej. W późniejszym wieku należy liczyć się z
jakimiś niespodziewanymi okolicznościami.
Przy negatywnym Uranie - Nieporozumienia z członkami rodziny i zamęt w sprawach domowych.
Nie poczuwasz się do obowiązków wobec rodziców i rodziny.
NEPTUN w V domu
Silne potrzeby miłości i uznania. Próbujesz zaspokoić te potrzeby poprzez nawiązywanie
romantycznych kontaktów i twórczą samorealizację. Jesteś uzdolniony muzycznie i artystycznie,
przede wszystkim masz jednak predyspozycje aktorskie. Związki miłosne i życie seksualne często są
związane z ze szczególnymi okolicznościami. Dzieci masz wrażliwe i z intuicją.
Dobre wyczucie koniunktury gospodarczej, niemniej należy być szczególnie ostrożnym w
inwestowaniu i spekulacjach.
Przy negatywnym Neptunie - można oczekiwać tajemniczych afer miłosnych oraz rozczarowań w
miłości. Dzieci mogą mieć problemy psychologiczne, trudne do rozwiązania. Możesz zaniedbywać
swoje dzieci. Możliwość adopcji dziecka lub dziecka pozamałżeńskiego. Stosunki z dziećmi mogą być
nieuregulowane lub zakłócone.
PLUTON w IV domu
Chęć dominacji w życiu domowym, dzięki swej pomysłowości zabezpieczasz warunki domowe.
Mogą mieć miejsce tajemnicze wydarzenia związane z domem i rodziną. Istnieje niebezpieczeństwo
walk o władzę w domu lub w rodzinie. Przy negatywnym Plutonie - dążenia te mogą być przyczyną
niechęci domowników. Możliwa wczesna śmierć jednego z rodziców.
Pewne elementarne związki z ziemią przejawiają się zainteresowaniami naturą, ekologią, ochroną
środowiska, geologią albo innymi metodami badania zasobów ziemi, często w formie różdżkarstwa.
Możesz mieć do czynienia z górnictwem.
W późniejszym wieku zainteresowania ezoteryczne.
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ERIS w X domu
Prawdopodobnie łatwo Ci przychodzi kłócić się, siać niezgodę, wywoływać spory lub dopuszczać się
nikczemności, ale już mniej łatwo potrafisz się później ze skutkami swych działań obejść.
Uczestniczysz w tych akcjach na ogół po to, by ukryć własne słabości, zwrócić na siebie uwagę lub
projektować na innych własne lęki, oraz mieć na innymi władzę, której tak naprawdę wcale nie
posiadasz. Masz szczególny talent stwarzać sobie i innym niepotrzebne problemy. Jeżeli jesteś jednak
świadom odpowiedzialności za siebie i innych, możesz sobie jak też innym, zwłaszcza tym którzy
twoim zdaniem na to zasługują, usuwać te problemy z drogi. Możliwe jest też, że tej kwestii w ogóle
nie kontrolujesz, ponieważ za bardzo jesteś skupiony na sobie i swoich machinacjach i żadnej energii
nie chcesz już dodatkowo marnować. Eris powoduje, że pomimo dobrych intencji i całej
dobroduszności działasz na ludzi jako ktoś, kto stale wywołuje problemy, ale dziwnym sposobem nie
popadasz jednak w niełaskę.
WĘZEŁ KSIĘŻYCOWY PŁN w XI domu
Powinieneś przyjąć jednoznaczną postawę wobec ludzi. Najistotniejszą rolę odgrywają relacje z
przyjaciółmi, z ludźmi, którzy myślą podobnie. Przy ich wyborze najważniejsze jest zaufanie. W życiu
osobistym potrzebna jest umiejętność pielęgnowania przyjaźni tak, by uczynić ją optymalną.
Potrzebne są zasady etyczne, w które wierzysz, z którymi się identyfikujesz, które starasz się
przekazać, a nawet narzucić innym. Ważna też będzie tolerancja dla poglądów innych i umiejętność
odpowiedniego odniesienia się do wszelkich ideologii.
Musisz starać się dojść do zdrowej, godnej człowieka etyki, której zasady są jasno sformułowane, a
której różnic jesteś w pełni świadomy, inaczej będą się szerzyć myślowe snobizmy i spekulacje,
elitarne roszczenia twojego ego. Zatwardziała, egocentryczna etyka stwarza ku temu podstawy:
"jestem lepszy, ponieważ wiem, jak ma być". Trzeba rozpocząć od siebie samego, a nie od innych.
Jest to trudne, bowiem pozostając w grupie czujesz się dzięki niej silny, podobnie jak dzięki
dogmatom, zasadom etycznym i dlatego uważasz, że masz prawo do atakowania innych i oceniania
ich jako dobrych lub złych. Za egoizmem zbiorowej przyjaźni tkwi egoizm jednostki, który strojąc się
w piórka etyki może być nie dostrzegany.
Jeśli Węzeł jest negatywnie aspektowany - masz skłonność do trzymania się zasad etycznych
przyjętych, w ciemno". Mogą one być zawiłe i zróżnicowane, przyjmowane były prawdopodobnie
powoli, niepostrzeżenie, najczęściej w trakcie wychowania, pod wpływem otoczenia, w młodości,
zwłaszcza w okresie dojrzewania. Przyjmowane w ten sposób zostały na ślepo zaakceptowane:
Przy półsekstylach i kwinkunksach do Węzła - Jesteś podatny na szybko zmieniające się ideologie
obiecujące bezpieczeństwo. Może to doprowadzić do kłopotów, zwłaszcza w kontaktach
przyjacielskich. Jesteś wtedy gotowy do zmiany przyjaciół, gdy zmieniają się zasady etyczne.
Jeśli Węzeł jest pozytywnie aspektowany - tendencja do przyłączenia się do elitarnej grupy lub
doktryny, ponieważ to wydaje się być najwygodniejszym rozwiązaniem. Dzięki grupie czujesz się
bezpiecznie i wykorzystujesz ją do własnych celów. Zasady etyczne masz niejako we krwi. Można
zmieniać swoje zachowania, ale nieświadomie będziesz reagować według przyswojonych wzorców
LILITH w XI domu
Jesteś otwarty, poświęcasz swój czas i umiejętności w pewien unikalny sposób, aby pomóc tym, co
dopiero zaczynają przełamać w czymś lody. Twoja charyzma leży w oryginalnym stylu bycia i w
dynamicznym wprowadzaniu swoich pomysłów w życie. Lubisz współpracować, jednak często jesteś
wykorzystywany. Wiele zmartwień szykują osoby zależne od Ciebie. Kłopoty sprawiają Ci sprawy
związane z organizacjami, komitetami, syndykatami, szeroko pojętą dystrybucją, etc.
Masz tendencje do szokowania społeczeństwa tym, co nowe lub dziwaczne. Radykalne wpływy,
zupełnie inne od twoich korzeni rodzinnych przyciągają Cię jak magnes. Kusi Cię rebelia i działanie o
nieprzewidzialnych konsekwencjach. Wpadasz w kłopoty jako ktoś, kto podąża, nie prowadzi - lecz
naśladuje. To, co Cię zarówno fascynuje i odpycha, praktyki ezoteryczne, świat duchowy.
Twoje nadzieje i życzenia cierpią poprzez bezmyślne lub bezduszne wybory dokonywane przez
innych, przez ich oszustwa i brak wsparcia. Doświadczenia związane z kręgiem przyjaciół powodują
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nieporozumienia, niekorzyści. W niektórych przypadkach stres wywołany życiem w służbie komuś
(czemuś) dodaje zmartwień. Gdy angażujesz się w jakąś grupę, stowarzyszenie, jesteś albo
obładowany pracą przez innych, lub przez nich zupełnie wykluczony. Narastają w Tobie negatywne
uczucia, gdy ktoś "z zewnątrz" chce pojawić się w sferze twojej działalności. Te obce osoby nagle
uzurpują sobie prawo do twojego czasu, twojego miejsca itd. Błędy innych ludzi dodają Ci tylko
odpowiedzialności.
Twoje serce często jest rozdzierane zdradami w związkach miłosnych.
CHIRON w X domu
Chiron zapowiada problemy z ukierunkowaniem energii w strukturach społecznych.
Prawdopodobnie twój ojciec był źródłem wielu bolesnych doświadczeń lub też nie nauczył Cię
troszczenia się o własny rozwój społeczny. Możesz poszukiwać przewodnika, który byłby dla Ciebie
autorytetem, lecz nie zawsze stanowi to dobrą drogę. Przede wszystkim powinieneś nauczyć się
dostrzegać szanse, jakie otwierają się przed Tobą w świecie społecznym, czy w otaczającej Cię
rzeczywistości. Twoim fundamentalnym problemem jest ustanowienie w życiu celu, do którego
mógłbyś dążyć. Nie jest to łatwe przedsięwzięcie, niemniej stanowi to jedyną drogę wyrwania się z
własnych lęków i hamujących ograniczeń. Dostrzeganie celowości i kierunku egzystencji jest twoim
głównym zadaniem. Jeśli przepracowujesz chociaż część w/w problemów, to wówczas zaczną
otwierać się przed Tobą nowe szanse i możliwości prowadzące do poważnych osiągnięć w życiu
społecznym, jak również w jasnym poczuciu sensu istnienia. Dla Ciebie bardzo ważne jest zajęcie
własnego miejsca w społeczeństwie i rzetelne realizowanie w nim swej funkcji. Wtedy możesz stać się
autorytetem dla innych, których z powodzeniem będziesz prowadzić i nauczać. Twoją istotną kwestią
jest zdobywanie osiągnięć rozumianych jako świadomość jasnej drogi. Musisz wiedzieć, jaki jest twój
osobisty punkt dojścia oraz jakimi metodami możesz go osiągnąć. Na tym polega główna nauka dla
Ciebie.
PALLAS w III domu
Należysz do ludzi inteligentnych i masz silne pragnienie by zdobywać wiedzy. Dzięki wrodzonym
umiejętnościom komunikacyjnym łatwiej Ci będzie nawiązać kontakty z ludźmi. Możesz posiadać w
sobie wiele pomysłów twórczych i oryginalnych. Twoja Intuicja i zdolności do myślenia intuicyjnego
są ogromne i przydatne w wielu sytuacjach życiowych. Często nie zdajesz sobie sprawy z tego, że w
przypadku braku lub nadmiaru informacji, podświadomie kierujesz się intuicją przy dokonywaniu
koniecznych wyborów.
Pallas będzie Cię zachęcała, abyś częściej nawiązywał kontakty z ludźmi albo podróżował po kraju
czy zagranicą, po to, abyś mógł w sobie wypracować własny światopogląd i potrafił wyrazić go w
sposób konstruktywny i sensowny. Problemy z jakimi spotykasz się na co dzień w życiu będziesz starał
się rozwiązywać szybko i skutecznie.
Możesz być utalentowanym i nowatorskim pedagogiem lub działaczem środowiskowym.
JUNO w V domu
Wspólne partnerstwo może być wykorzystywane do inspirowania i wspierania własnej osobistej
kreatywności. Jeśli z wspólnym partnerem posiadasz własne dzieci, to one mogą przyczyniać się u
was do rozwinięcia poczucia twórczego spełnienia. Waszym wspólnym celem jest skupianiem się na
rodzicielstwie. Zadaniem dla Ciebie i partnerki jest wspólne angażowanie się na rzecz dzieci, pasji czy
przedsięwzięć twórczych.
WESTA w X domu
Twoje poświęcenie polega na realizowaniu swoich celów i osiąganiu sukcesów w zawodzie lub
karierze. Jeśli Westa jest bardzo blisko Medium Coeli to oznacza twoje przeznaczenie duchowe.
Jesteś osobą zdyscyplinowaną, dokładną i pracowitą, ale możesz mieć problemy w określaniu
swoich pragnień lub w odnalezieniu powołania do zadań.
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SŁOŃCE - sekstyl - SATURN
Jesteś praktyczny i metodyczny w działaniu, posiadasz talent organizatorski i uzdolnienia
menażerskie. Cechuje Cię cierpliwość i samodyscyplina oraz jasność i przejrzystość myśli. Nie tylko
wiesz, ale i potrafisz przekazać swą wiedzę innym. W ocenie własnej wartości jesteś dosyć ostrożny i
znasz swe ograniczenia; jednakże również wiesz, jak najlepiej wykorzystać posiadane możliwości.
Szanujesz władzę i autorytet. Nie pytany rzadko kiedy wygłaszasz swoje zdanie, przez co uważany
jesteś za osobę wiarygodną i uczciwą. Zwykle wolisz pozostawać w cieniu, pozwalając aby uwagę na
sobie skupiali ci, którym bardziej na tym zależy. Jako że zachowujesz się zawsze tak, jak należy, nie
potrzebujesz niczyjej aprobaty dla swych działań. Potrafisz ciężko pracować aby osiągnąć swoje cele.
Pomimo, że niezwykle pragniesz sukcesu, każdy krok do niego planujesz metodycznie, cicho i bez
rozgłosu. Z przełożonymi pozostajesz w dobrych stosunkach, ponieważ starannie skrywasz przed nimi
swe ambicje. Ze wszelkich doświadczeń wyciągasz dla siebie lekcje.
Najlepiej nadajesz się do takich zawodów, jak: nauczyciel, badacz, dyrektor przedsiębiorstwa,
polityk, czy też prawnik. W każdym z nich masz duże szanse na zdobycie kierowniczego stanowiska.
Możesz mieć ambicje polityczne, potrafisz, a nawet pragniesz brać na siebie odpowiedzialność. Pracę
swą traktujesz poważnie; nieustannie starasz się wzmocnić swą pozycję, interesując się wszelkimi
nowinkami w swej dziedzinie. Trudno jest Ciebie pozbawić zajmowanego stanowiska, ponieważ
zdobywasz je dzięki kompetencji, skuteczności działania, uczciwości i szczerości. Innymi słowy
zasługujesz sobie na wszystko, co osiągnąłeś. Twoja rozwaga i ostrożność pozwolą Ci na zachowanie
zdrowia i zabezpieczą trudno osiągnięte zdobycze.
Jesteś lojalnym przyjacielem, chociaż możesz być nieco surowy. Chętnie tworzysz związki z osobami
o podobnych sobie cechach. Twoja partnerka powinna podzielać twoje uznanie dla tradycji i
porządku. Dzięki wspólnym wysiłkom możecie zaplanować sobie bezpieczną przyszłość.
SŁOŃCE - sekstyl - ERIS
Ten aspekt będzie czuwał nad Tobą, abyś nie popełnił jakiś błędów związanych z niemożnością
zademonstrowania swoich potrzeb psychicznych. Będzie też sprawował pieczę nad twoim rozwojem
osobowości, wzmocnieniem woli, podnoszeniem poczucia własnej wartości, korygowaniem jaźni,
zminimalizowaniem wątpliwości.
Jeśli nie potrafisz wyrazić swoich problemów, które Cię gnębią, kotłują wewnętrznie, owładniają
lękami, to Eris da Ci zastrzyk, aby potrząsnąć twoją psychikę. Wywoła w Tobie, niezrozumiałą dla
Ciebie silną potrzebę uczestniczenia w ostrym sporze, waśni, zwadzie czy kłótni. Wtedy możesz
otwarcie ogłosić, do jakiego problemu miało się to odnosić, niezależnie czy miało sens czy nic nie
wnosiło. Ważne jest, aby twoja autoekspresja nie została umniejszona. Po burzy musi upłynąć trochę
czasu zanim pewne mechanizmy zachodzące w procesie myślowym zostaną przywrócone na
właściwy tor.
SŁOŃCE - sekstyl - LILITH
Wola i głębia uczuć podają sobie ręce (jednoczą się). Prawdopodobnie identyfikujesz się z celami,
które podpowiada Ci Ego, ale jednocześnie, na innym, głębszym poziomie podejrzewasz
(przeczuwasz), że ten narzucony kierunek nie jest w zgodzie z twoim prawdziwym "Ja". Normy
społeczne oraz twoje własne predyspozycje nie ułatwiają Ci ani kontaktu z twoją prawdziwą duszą,
ani też nie pomagają Ci kierować twoim życiem według racjonalnych i społecznie akceptowalnych
reguł. Ale jeśli twoja wola i twój wewnętrzny głos będą współpracować, twoje życie zyska na głębi i
intensywności.
Wciąż na nowo budujesz coś i zostawiasz to, gdy przychodzi na to czas. Gdy już rozpoznane zostanie
czułe miejsce, problemy dot. spełnienia, potrzeby sukcesu - mogą zostać odpowiednio rozpracowane.
SŁOŃCE - kwadratura - URAN
Jesteś ekscentrykiem, który czasami w swym zachowaniu nie kieruje się żadnymi zasadami. Duma i
pragnienie wolności za wszelką cenę przeszkadzają Ci w braniu pod uwagę dobrych rad. Pragniesz
zawsze robić to, co chcesz, nawet gdy wiesz, że jesteś w błędzie. Z wielką determinacją dążysz do
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władzy, nawet gdy jest jasne, że jej nie dostaniesz. Starasz się wydawać ważniejszy, niż jesteś i zawsze
musisz być przeciw czemuś, choćby tylko po to, aby wywołać spór. Potrafisz zażarcie walczyć w
przypadku rzeczywistej lub domniemanej niesprawiedliwości. Postawę taką przejawiasz jednak
najczęściej tylko w krytycznych momentach życia, stąd też masz małe szanse wykorzystania owoców
swych zabiegów. Częstokroć, pod wpływem nerwowych napięć, wynikających z krytycznych sytuacji,
postępujesz irracjonalnie, możesz też zniszczyć owoce swej długiej pracy.
Powinieneś nauczyć się opierać swoje sądy na zdrowych i realistycznych podstawach, aby nie
pozostawać w niczym nieuzasadnionej niezgodzie z większością ludzi. Jeśli chcesz osiągnąć sukces,
musisz najpierw zmienić swoją postawę wobec władzy i autorytetu. Musisz odrzucić myśl, że ludzie
umyślnie próbują Cię ograniczać lub też że jesteś traktowany gorzej, niż inni. Twoja arogancja i
niechęć do podporządkowania się jakimkolwiek regułom mogą utrudniać twój rozwój. Powinieneś
nauczyć się większej skromności i postępowania krok po kroku. Zdobędziesz szacunek innych, jeśli nie
będziesz sprawiał wrażenia, że im zagrażasz. Pomimo, że wątpisz w swoje umiejętności, to swe
niepokoje rzutujesz na innych ludzi. Gdy zdasz sobie sprawę, że inni mogą być równie wrażliwi na
punkcie swojego ja, zbudujesz w ten sposób solidne fundamenty dla osiągnięcia swoich celów.
Powinieneś zrozumieć, że na kompromisie wszyscy mogą skorzystać.
Masz znaczne zdolności przywódcze, które możesz dobrze wykorzystać. Tak upragnionej i
potrzebnej Ci możliwości twórczej ekspresji mogą dostarczyć takie dziedziny, jak: nauczycielstwo,
nauki ścisłe, polityka, czy też udział w rządach na jakimkolwiek poziomie.
Pozostajesz w niezgodzie z każdym, kto stanowi dla Ciebie wyzwanie, przez co możesz być uważany
za osobę, która powoduje zawsze wiele kłopotów. Masz wielu przyjaciół, są to jednak głównie ci,
którzy Ci się podporządkowują. Postawa taka wpływa również na twoje sprawy uczuciowe.
Wymagasz od innych posłuszeństwa, jednakże gdy Ci się podporządkują, tracisz dla nich szacunek.
Jeśli chcesz osiągnąć emocjonalną satysfakcję, będziesz musiał wiele zmienić w swoich poglądach.
Twoja silna wola może skrywać głębię uczuć.
SŁOŃCE - kwadratura - PLUTON
Jesteś niezwykle uparty, co czasem może przynieść pewne korzyści, jednakże o wiele częściej jest to
destruktywne. Nikt z taką siłą nie odczuwa ciśnienia frustracji. Gdy staje się ono nie do zniesienia wybuchasz. Masz też duże trudności z utrzymaniem umiaru w stosunkach z innymi. Jesteś
gwałtowny, chcesz dominować. Wyznajesz zasadę, iż silniejszy ma zawsze rację, a także że aby
zwyciężyć, trzeba zaatakować jako pierwszy. Wydaje się, że nieustannie szukasz przeciwników, z
którymi mógłbyś się zmierzyć. W innych wyzwalasz najgorsze cechy, gdy próbują się oni bronić przed
oczywistym nadużywaniem władzy z twojej strony. Powoduje to, że sam jesteś swoim największym
wrogiem.
Nawet dla najbliższych pozostajesz tajemnicą. Czasami okazujesz zadziwiającą samokontrolę, kiedy
indziej jednak najbardziej błahy incydent potrafi wprawić Cię we wściekłość. Najprawdopodobniej
właśnie dlatego przyjaciele i współpracownicy wolą pozostawać z Tobą na pewien dystans. Jesteś też
skłonny do zbyt agresywnego postępowania w stosunku do kobiet. Z powodu swoich psychicznych
uwarunkowań obawiasz się utworzenia bliskich emocjonalnych więzi. Z tych samych powodów boisz
się też osiągnąć zamierzone cele.
Dążysz do władzy, posiadasz prawdziwy talent do zarządzania ambitnymi przedsięwzięciami. Musisz
jednakże zdać sobie sprawę, że inni również w jakiś sposób przyczyniają się do twojego sukcesu.
Powinieneś nauczyć się zasięgać rady tych, którzy decyzje podejmują w oparciu o dowody, a nie
osobiste odczucia. Musisz również uważać, aby nie stać się zbyt twardym i niewrażliwym na uczucia
tych, z którymi się stykasz. Powinieneś próbować nauczyć się kompromisu. Musisz zdać sobie sprawę,
że na przemian jesteś podatny na wartościowe sugestie ze strony innych, a następnie oczekujesz od
nich całkowitego podporządkowania się swym żądaniom. Nawiedzające Cię kryzysy w sprawach
zawodowych i domowych powinny pomóc Ci zdać sobie sprawę, iż musisz ciężko pracować, aby
opanować swoje potężne ego oraz popędy. Umiar we wszystkim co robisz może dać Ci więcej
korzyści, niż jesteś to sobie w stanie wyobrazić.
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SŁOŃCE - kwadratura - MEDIUM COELI
Konflikty z osobami posiadającymi autorytet, takimi jak: nieprzeciętni przełożeni, pracodawcy,
rodzice, przedstawiciele rządu. Urzeczywistnienie zamierzeń napotyka zazwyczaj na przeszkody,
zagraża twojej reputacji. Powinieneś w pewien sposób zrezygnować ze swej indywidualności, jeśli
chcesz osiągnąć sukces zawodowy i zwrócić na siebie uwagę otoczenia.
Również sytuacja rodzinna i atmosfera domowa mogą być pełne konfliktów i nie będziesz czuł się w
domu swobodnie. Często trudności domowe wpływają niekorzystnie na sprawy zawodowe lub
odwrotnie.
Tendencja do dążenia do władzy.
SŁOŃCE - trygon - MARS
Odznaczasz się zdolnościami przywódczymi, oraz pozwalającą je znakomicie wykorzystać pewnością
siebie. Odwaga i wytrwałość pozwalają Ci wywiązać się z najbardziej wymagających zadań. Wierzysz,
że zawsze będziesz potrafił zwyciężać, bez uciekania się do oszustwa, czy innych nieuczciwych
praktyk. Nie tylko że sam jesteś uczciwy, to potrafisz jeszcze przekonywać tych, którzy nie zawsze
stosują się do takich zasad.
Pomimo, że czasem zdarza Ci się zadziałać pod wpływem impulsu, w zasadzie planujesz dokładnie
to, co masz do zrobienia. Zawsze potrafisz dobrze i z pożytkiem dla siebie wykorzystać posiadane
zdolności. Jeśli ktoś poddaje w wątpliwość twoje zasady moralne, wpadasz w gniew, w którym
wtórują Ci osoby, które dobrze Cię znają.
Z tak znacznymi zasobami pozytywnej energii, możesz z powodzeniem wybrać sobie w zasadzie
każdą pracę. Współpracownicy nie czują się przez Ciebie zagrożeni i z większością z nich stosunki
układają Ci się znakomicie. Lubisz ludzi, a ludzie lubią Ciebie. Gdy ktoś potrzebuje pomocy, chętnie
mu z nią pośpieszysz, jako że sam czujesz się bezpieczny. Jednocześnie pilnujesz swych spraw i
prywatność zostawiasz tylko dla siebie.
Potrafisz wykorzystać swą wiedzę teoretyczną. Możesz wiele osiągnąć na takich polach, jak: prawo,
zarządzanie, aktorstwo, sport, w środkach masowego przekazu, albo w pracy z młodzieżą w
charakterze nauczyciela czy doradcy. Szczególnie nadajesz się do tego ostatniego zajęcia. Z łatwością
zdobywasz sobie uznanie młodych ludzi, ponieważ akceptujesz ich takich, jakimi są, nie oczekując, że
będą się zachowywać jak dorośli.
Potrafisz dostroić swoje pragnienia i emocje, abyś mógł związać się z kimś, kto spełnia wszystkie
twoje oczekiwania co do idealnego partnerstwa. Akceptujesz ludzi takimi, jakimi są i tego samego
oczekujesz od innych.
Twoje życie wydaje się pozbawione kłopotów, a jeśli napotkasz jakieś problemy, radzisz sobie z nimi
bez zbędnego rozgłosu. Pozostawiasz wolne pole działania tym, którymi kierują wielkie ambicje, sam
natomiast nie chcesz, aby zbędne niepokoje zmąciły twoją spokojną egzystencję. Nie można
powiedzieć, że twoje życie jest jednostajne i nieurozmaicone, ponieważ potrafisz przykładnie
pracować i z entuzjazmem się bawić. Jako, że nie masz jednak wysokich wymagań, gdy musisz coś z
siebie dać, nie jest to dla Ciebie tak uciążliwe.
Masz znaczną siłę fizyczną i wytrzymałość. Posiadasz bardzo dużo energii, co sprawia że przejawiasz
zamiłowanie do sportu i innych form aktywności fizycznej. Lecz rywalizując sportowo jesteś
zainteresowany tylko własnymi celami.

KSIĘŻYC - koniunkcja - WĘZEŁ KSIĘŻYCOWY PŁN
Masz szczęście dzięki umiejętności intuicyjnego przystosowania się do bieżących wydarzeń i ich
wykorzystaniu. W ekstremalnych przypadkach możesz hołdować każdemu przynoszącemu sukces
trendowi, nie zastanawiając się nad wynikającymi z tego konsekwencjami. Twój entuzjazm sprawia,
że jesteś popularny. Masz także szczęście do kobiet oraz zachowujesz fason w kontaktach z
otoczeniem. Masz więc predyspozycje do handlu, rozrywki, polityki.
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Gdy potwierdzą to inne elementy horoskopu, jesteś wspaniałomyślny i zainteresowany sprawami
religii.
Masz korzystny wpływ karmiczny, stanowiący nagrodę za miłość bliźniego i gotowość niesienia
pomocy innym, które to były przejawiane przez Ciebie we wcześniejszych wcieleniach.
KSIĘŻYC - sekstyl - MERKURY
Posiadasz praktyczne zdolności intelektualne, rozwagę i wrażliwość. Rozumowanie i uczucia
harmonizują ze sobą, dzięki czemu potrafisz nadać swym myślom konkretną formę, urzeczywistnić je.
Niemalże chciwie chłoniesz wszelkie informacje, mając wysoce rozwiniętą zdolność rozumienia oraz
ponadprzeciętną pamięć. Pragniesz być jak najbardziej pomocny innym, co stanowi dla Ciebie
motywację do ciągłego poszerzania swej wiedzy. Jako że twoje emocje rzadko kiedy pozostają w
konflikcie z intelektem, dobrze sobie radzisz z napotykanymi problemami i prawie nigdy nie
powodują one jakichś komplikacji. Dzięki swej tolerancji i elastyczności, cieszysz się przyjaźnią wielu
różnych ludzi. Fascynuje Cię wszystko, co tylko wzbudzi twoją ciekawość i nie ustajesz, dopóki
dokładnie tego nie zbadasz. Jesteś oczytany w wielu dziedzinach. Będąc wspaniałym rozmówcą,
każdej dyskusji dodajesz czaru i uroku; zawsze udaje Ci się przyciągnąć uwagę słuchaczy. Doskonale
odbierasz myśli innych ludzi i możesz "wyczuć", gdy ktoś jest nieszczery lub nieuczciwy. Twoja radość
i pozytywne nastawienie zdaje się udzielać wszystkim wokół.
Możesz wykorzystać swój talent do komunikacji w wielu dziedzinach. Możesz być dobrym doradcą i
pisarzem. Idealna byłaby dla Ciebie praca związana z występowaniem przed jakąś mniejszą lub
większą grupą ludzi. Potrafisz wyrażać swoje idee w sposób prosty i łatwo zrozumiały, co umożliwia
dobre zrozumienie z innymi. Swoim szczerym zainteresowaniem sprawami innych powodujesz, że
dobrze się oni czują w twoim towarzystwie; sprawiasz wrażenie, jakby każdy człowiek był dla Ciebie
kimś najważniejszym na świecie. Potrafisz także wczuwać się w myśli i uczucia innych. Twój takt i
zdolności dyplomatyczne są tak wielkie, że nawet rywale zmuszeni są podziwiać te cechy. Nigdy nie
jesteś zbyt zajęty, aby zatroszczyć się o nieskończoną ilość detali, które dla innych wydają się nie do
zniesienia.
Uczucia masz zrównoważone. Przyciągają Cię ludzie wykształceni, inteligentni, pełni uroku.
Najchętniej związałbyś się z kimś, kto ma jakiś konkretny cel i plan jego osiągnięcia. Jesteś zawsze
zwolennikiem jak najszerszej komunikacji, wychodząc z założenia, że milczenie jest raczej głupotą, niż
złotem. Pragniesz dzielić ze swą partnerką plany na przyszłość, oraz brać czynny udział w tworzeniu
wspomnień, do których będziecie mogli kiedyś razem wracać.
Sprawy związane z dietą i zdrowiem rozsądnie planujesz i przeprowadzasz. Bardzo dbasz o higienę
osobistą, jesteś wzorem schludności i czystości. Sprawy domowe dobrze organizujesz, istnieje
wspaniałe zrozumienie w rodzinie. Pomysły są praktycznie i korzystnie realizowane. Posiadasz zmysł
do interesów, masz uporządkowane drobne sprawy życiowe, nie tracisz niepotrzebnie czasu.
Możesz znacznie wzbogacić swe życie dzięki wielości posiadanych zainteresowań. Pomimo że ciągną
Cię takie rodzaje hobby, które można uprawiać w domowym zaciszu, dużą satysfakcję mogą dać
również zajęcia dające możliwość kontaktu z innymi ludźmi. Prawdopodobnie należysz do wielu
organizacji, lub też zajmujesz się sprawami wymagającymi udziału całej rodziny. W każdym razie
dajesz z siebie wiele tym, których kochasz oraz otoczeniu, jakie dla nich stwarzasz.
KSIĘŻYC - sekstyl - MEDIUM COELI
Harmonijna atmosfera domowa i dobre kontakty z członkami rodziny. Potrafisz współpracować
zawodowo, masz dobrą opinię u przełożonych. W pracy jesteś godny zaufania, potrafisz przystosować
się do zajęć rutynowych.
MERKURY - sekstyl - WĘZEŁ KSIĘŻYCOWY PŁN
Planujesz i postępujesz zgodnie z aktualnymi normami kulturowymi. Wykazujesz się doskonałą
znajomością tradycji i społecznych trendów, dzięki czemu łatwo zyskujesz zrozumienie dla swych idei.
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MERKURY - kwadratura - SATURN
Jesteś wychowany w surowej dyscyplinie w taki sposób, iż nie mogłeś wykorzystywać swojej
wyobraźni do rozwijania posiadanych potencjałów, co decyduje o twoim konserwatyzmie myślowym.
Może brakować Ci fantazji lub też możesz za bardzo troszczyć się o nieistotne szczegóły.
Charakteryzuje Cię małostkowość, ścisłe, niemalże za wszelką cenę przestrzeganie prawa i porządku
oraz przesadnie rygorystyczna dyscyplina. W swych opiniach jesteś dość sztywny, jako że obawiasz
się zmian i zagrożenia poczucia bezpieczeństwa, jakie one ze sobą niosą. Ponieważ twoje myślenie
jest tradycyjne, trudno jest Ci pozostawać w nurcie bieżących idei oraz rozwijać nowe.
W szkole uczyłeś się niezbyt szybko, ponieważ wymagało to od Ciebie znacznego wysiłku. Jako karę
odbierałeś oczekiwania, iż będziesz przynosił dobre stopnie. Nie można powiedzieć, że jesteś
niezdolny, lecz raczej, że leniwy. Jeśli nie uda Ci się czegoś osiągnąć minimalnym nakładem sił, szybko
się zniechęcasz. W rezultacie tracisz entuzjazm dla rozwijania posiadanych potencjałów. Twój
konserwatyzm jest dla Ciebie przeszkodą, ponieważ współczesne społeczeństwo wymaga pewności
siebie od człowieka, który chce coś osiągnąć. Chcąc zrealizować jakąś własną ideę, napotykasz na
trudności ze strony osób reprezentujących konserwatywny sposób myślenia. Lęk przed podjęciem
współzawodnictwa sprawia, że nie możesz sobie udowodnić, iż potrafisz sprostać wyzwaniom. Może
pojawić się trwożliwość, gdyż stale spodziewasz się jakiegoś niebezpieczeństwa lub niepowodzenia.
W późniejszym wieku boisz się wszelkich zmian, stąd też w obliczu nadchodzących przemian starasz
się o utrzymanie istniejącego porządku. Jeśli nie dostosujesz swojego myślenia do szybko
zmieniającego się współczesnego świata, znacznie ograniczysz możliwości swojego rozwoju. Jeśli uda
Ci się przezwyciężyć nawyk negatywnego myślenia o wszystkim, będziesz mógł zaplanować, jak
wprowadzić w życie swoje pomysły.
Lęk można zamienić na odwagę zaakceptowania tego, co konieczne. Możesz zastąpić negatywne
myślenie planowaniem, dzięki któremu będziesz mógł z optymizmem podejść do swych obowiązków.
Możesz zwracać się do przeszłości, w której tak jesteś rozmiłowany i wyciągać z niej nauki
pozwalające radzić sobie z problemami teraźniejszości i przyszłości. Nie ma dla Ciebie innej drogi, jeśli
chcesz coś w życiu osiągnąć. Możesz osiągnąć sukces w szkolnictwie, nauce, polityce, zarządzaniu
przemysłem lub architekturze. Niektóre z tych dziedzin, szczególnie nauka i szkolnictwo, wymagają
umiejętności zaakceptowania zmian. Aby dojść do czegoś w którejkolwiek z nich, potrzebujesz
jedynie determinacji do osiągnięcia sukcesu i umiejętności wykorzystania drzemiących w Tobie
potencjałów.
W pracy nie lubisz tych, którzy są wyżej od Ciebie, oraz tych, którzy otrzymują awans, który jak
myślisz, Tobie się należy. Aby zwrócić na siebie uwagę, musisz okazywać swoją wyższość. Być może
będziesz musiał starać się bardziej od innych, aby odnieść sukces lub zyskać uznanie. Gdyby ktoś
chciał Cię wykorzystać, możesz okazać się mściwy. Jeśli zajmujesz jakieś stanowisko, to może się
zdarzyć, że będziesz zbytnio krytykować lub dyskredytować pomysły innych.
Nie powinieneś podpisywać dokumentów bez dokładnego ich przeczytania; natomiast w miarę
możliwości korzystać z porad prawnych.
Spróbuj bardziej optymistycznie patrzeć na życie i jeśli napotkasz jakieś trudności, powiedzieć sobie,
że widocznie nie zrobiłeś tyle, ile mogłeś.
MERKURY - kwadratura - ERIS
Traktujesz język cięty jako broń do walki o prawo do własnego zdania, wyrażania swojej opinii oraz
przeciwstawiania się próbie zaszufladkowania Ciebie i wszelkiej manipulacji. Jeśli zamiary innych nie
pokrywają się z twoim oczekiwaniem to będziesz chciał dokonać zwrotu by wywrzeć presję na nich.
Czy będziesz to traktował delikatnie czy brutalnie? To już jest twój ruch. Jeśli łatwo poddajesz się
niskim podszeptom, to możesz wyrządzić wielkie krzywdy nie dające się naprawić. A z rozsądkiem
będziesz wiedział, że twój cięty język należy tak prowadzić, aby nie wywoływało to zamieszania w
twojej sytuacji. Jeśli odczujesz presję z wewnątrz, po prostu podążaj za nią.
Bywa tak, że twój cięty język może przerodzić się w patologię, by niszczyć i dewastować to, co
napotykasz na drodze.
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WENUS - koniunkcja - CERES
Jesteś żywicielem i miłośnikiem przyrody. Najprawdopodobniej jesteś doskonałym kucharzem i
zapalonym ogrodnikiem; kochasz dbać o rośliny, zwierzęta oraz ludzi i pielęgnować wszystkich wokół.
Jesteś bardzo oddanym i kochającym rodzicem, ale uważaj na skłonność do zbytniego
przywiązywania się do dzieci.
WENUS - koniunkcja - JOWISZ
Jesteś człowiekiem miłym, życzliwym, wyrozumiałym i szczodrym. Często jednak posuwasz te cechy
do skrajności, zbytnio pobłażając ludziom, którzy na to wcale nie zasługują. Nie tolerujesz brutalności
i wulgarności. Obdarzony jesteś dużym poczuciem humoru, choć zdarzają Ci się też momenty
zadumy. Zwykle zachowujesz się z godnością, szczególnie w obliczu trudności jesteś pełen optymizmu
i nadziei, że wszystko obróci się na dobre. Lubisz komfort i wygodę. Cenisz życie lekkie, pozwalające
korzystać ze wszystkich przyjemności, jakich zapragniesz. W dzieciństwie mogłeś nie mieć
zapewnionych wszystkich dóbr materialnych, nie brakowało Ci jednak prawdopodobnie niczego
naprawdę istotnego. Miłość i zrozumienie łączące Cię z rodzicami dały Ci solidne podstawy dla
ciągłego wzrostu i rozwoju.
Odpowiednie dla Ciebie są zawody, w których możesz wyrażać swe wylewne usposobienie. Mogą się
one wiązać z podróżami, publikacjami, czy też pracą z młodzieżą w charakterze nauczyciela lub
doradcy. Działając w organizacjach lub fundacjach charytatywnych, możesz przynieść radość i
nadzieję ludziom dotkniętym problemami społecznymi, ekonomicznymi czy też fizycznymi. Swe
talenty możesz również wykorzystać w rehabilitacji lub w różnych rodzajach rękodzieła. Możliwe są
uzdolnienia artystyczne, zwłaszcza związane z religią.
Promieniujące od Ciebie ciepło i serdeczność sprawiają, że cieszysz się ogólną sympatią. Jesteś
jednakże zbyt wyrozumiały i niektórzy mogą próbować Cię wykorzystać. Rzadko jednak popadasz z
tego powodu w rozgoryczenie. Na swej drodze spotykasz najczęściej ludzi pewnych siebie i żądnych
sukcesu. Sam cenisz uczciwość, ciągnie więc Cię do osób przejawiających tę cechę. Nie lubisz zaś tych,
którzy tylko wtedy zdobywają się na szczere gesty wobec innych, gdy mają w tym jakiś ukryty cel. Nie
tracisz czasu dla ludzi, którzy nie szanują własnego czasu. Każdy sukces - czy to osobisty, czy
materialny - sprawią że promieniujesz radością.
WENUS - trygon - CHIRON
Posiadasz szczególny talent do opiekowania się, wspierania i pomagania innym ludziom. Jesteś
uosobieniem miłości i obdarzony chęcią jej bezinteresownego ofiarowywania. Posiadasz wiele
altruizmu, zrozumienia i empatii. Dla swych najbliższych pragniesz być opiekunem i uzdrowicielem.
Niemniej nie zawsze potrafisz korzystać z tych możliwości w uczciwy sposób. Pragniesz być doceniany
za swój potencjał uczuciowy i często czujesz się z tego powodu bardziej wartościowy od innych ludzi.
Niejednokrotnie oczekujesz od swych partnerek okazywania Ci szacunku za swoje poświęcenie i
miłość.
Powinieneś nauczyć się korzystania we właściwy sposób ze swych talentów, nie czyniąc z nich
powodu dla osobistej nobilitacji, lecz potraktować swe zdolności pomagania innym jako podarunek
od losu, bowiem ofiarowana Ci umiejętność wspierania najbliższych, stanowi czynnik niezbędny w
rozwoju twojego człowieczeństwa, które nie może mieć nic wspólnego z egoistycznymi pobudkami.
MARS - kwadratura - ASCENDENT
Trudno jest Ci zachować umiar w dążeniu do zaspokojenia swoich pragnień. Gdy poczujesz chęć
zrobienia czegoś, co uznajesz za ważne, zrobisz to prawdopodobnie w sposób niezbyt wyrafinowany.
Nie podoba się to oczywiście innym ludziom, którzy uważają twoje zachowanie za obraźliwe. Gdy
ktoś wypomni Ci twoje wady, czujesz się urażony, ponieważ uważasz, że nie musisz się przed nikim
tłumaczyć z tego, co robisz. Prawie niemożliwe jest powstrzymanie Cię przed wygłaszaniem własnych
opinii, co czynisz nie zważając na to, gdzie jesteś i kto Cię słucha. Natychmiast odpowiadasz na każdą
prowokację, zwykle w negatywny sposób. Wydajesz się lubić oglądać niezadowolenie wywołane
przez swoje niezbyt wyszukane zachowanie. Uwielbiasz spychać innych do defensywy i patrzeć, jak
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wiją się pod naporem twoich tyrad. Zachowujesz się w ten sposób, ponieważ w rzeczywistości wcale
nie jesteś pewien swojej wyższości. Jedynie zwycięski pokaz siły może zaspokoić twoje ego.
Prawdopodobnie rodzice chcieli przelać na Ciebie swoje niezrealizowane ambicje, co odczuwałeś
jako niewygodną presję. Domowe kłótnie, jakich doświadczyłeś w dzieciństwie, sprawiły, że nie
przepadasz za ludźmi mającymi władzę i nie cenisz autorytetów. Chciałbyś, aby twoje talenty zostały
zauważone, jednakże nieumiejętność podporządkowania się władzy stwarza Ci poważne problemy i
ogranicza możliwości awansu. Twoje problemy mogą też wynikać z tego, że rodzice nie zapewnili Ci
odpowiedniego wykształcenia. Jeśli je posiadasz, to doszedłeś do niego własnymi siłami.
Jesteś pełen podziwu dla tych, którzy potrafią spieniężyć swoje umiejętności. Możesz jednak
dokonać tego samego, jeśli tylko zrezygnujesz z części swych zasad i zaakceptujesz konieczne do tego
poświęcenie. Twoja przyszłość zależy od tego, czy uda Ci się rozwinąć posiadane potencjały. Jesteś
gotów ciężko pracować dla realizacji swoich zamierzeń, czasem jednak zastanawiasz się, czy są one
warte całego trudu i frustracji, które ze sobą niosą.
MARS - opozycja - SATURN
Masz pewien konflikt pomiędzy pragnieniami a poczuciem odpowiedzialności. Momenty ogromnej
aktywności przeplatają się u Ciebie z okresami, gdy brak Ci siły na zrobienie czegokolwiek. Jesteś albo
agresywny, albo całkowicie apatyczny. Trudno Ci zachować umiarkowanie, które pozwoliłoby na
dążenie do wyznaczonych sobie celów bez zbędnych wzlotów i upadków. Sam jesteś dla siebie
największą przeszkodą na swojej drodze. Musisz wyznaczyć sobie cele leżące w twoim zasięgu i
zachować samodyscyplinę w efektywnym wykorzystywaniu posiadanej energii. Powinieneś mocno
sobie postanowić, że poczucie zniechęcenia nie będzie stawać Ci na przeszkodzie.
Lęk budzą u Ciebie osiągnięcia twoich współpracowników lub rywali; dzieje się tak prawdopodobnie
dlatego, że oceniasz ich zbyt wysoko. Jedną z twoich najsłabszych stron jest nieumiejętność
oszacowania własnych umiejętności. Inni z reguły mają lepsze zdanie o twoich możliwościach, niż Ty
sam; więc nieustannie szukasz potwierdzenia, że coś potrafisz, najczęściej przez współzawodnictwo.
Jeśli pozbędziesz się już myśli o swej niskiej wartości, będziesz mógł iść dalej. Aby osiągnąć sukces,
musisz lubić siebie wystarczająco, aby mieć poczucie, że na niego zasługujesz. Jednakże trzeba też
trochę się postarać.
Swoje potencjały możesz wyrazić w organach przestrzegania prawa, przemyśle, służbie wojskowej,
fizykoterapii, czy też jako konserwator. Lepiej byłoby, abyś początkowo pracował indywidualnie, aż
do czasu, gdy upewnisz się co do swojej wartości. Wtedy będziesz mógł zacząć pracować w grupie,
nie obawiając się, że inni okażą się lepsi. Masz tendencje do wyznaczania sobie celów leżących poza
swoim zasięgiem i martwienia się potem, że nie udało się ich osiągnąć. Dobrze by było, abyś wspinał
się po szczeblach kariery krok po kroku. W ten sposób nie narazisz nigdy swojego bezpieczeństwa.
Związki osobiste nigdy nie dorastają do twoich oczekiwań. Napotykasz znaczne trudności w
zaspokajaniu swoich pragnień. Mogą powstać trudności w kwestii wspólnych finansów czy środków,
co w rezultacie prowadzi do napiętych stosunków. Gdy uda Ci się dostać coś, do czego dążyłeś,
okazuje się, że tak naprawdę to wcale tego nie chciałeś. W każdym razie wątpliwe jest, że uda Ci się
uzyskać pełną satysfakcję w tej dziedzinie.
Jeśli nie zachowasz umiaru we wszystkim, co robisz, może to spowodować wyczerpanie fizyczne.
Chcąc zachować zdrowie, pozwalaj sobie na okresy odpoczynku. Jesteś narażony na wszelkiego
rodzaju złamania, a także choroby stawów, jak artretyzm. Możesz temu zapobiec poprzez
umiarkowany wysiłek, pod warunkiem jednak, że będzie Ci towarzyszyć odpowiednia ilość
odpoczynku.
Kontakty z rodzicami, a szczególnie z ojcem, są niezbyt dobre, z uwagi na apodyktyczność ojca.
Możliwe jest uwikłanie się w sprawy natury militarnej.
MARS - opozycja - ERIS
Twoje życie jest przepełnionym niepewnością, bo nie wiesz jak masz się zachowywać w obliczu
raptownych zdarzeń, ponieważ ten aspekt może wywołać w Tobie napięcie emocjonalne, złość,
rozdrażnienie i irytacje, które nie poddają się kontroli w zachowaniu i postępowaniu.
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Jeśli znajdziesz się w jakiejkolwiek sytuacji, która jest dla Ciebie niewygodna i jest sprzeczna z
twoimi poglądami, to od razu stosujesz ofensywę by wymierzyć ją przeciwko innym osobom.
Sięgnięcie po takie metody walki może być graniczące ze skłonnością do popełnienia zbrodni.
Bo natura Marsa cechuje się nieustępliwością w poczynaniach, agresywnością, koniecznością
rozwiązań za pomocą siły, a Eris mimo doświadczania bolesnej porażki będzie poszukiwała sposobu
by odegrać się na innych w odwecie w postaci zemsty sporu, niezgody i konfliktu.
Aby tego uniknąć, pozwól na doświadczenia ekstremalne i wyciągnięcie właściwych wniosków, by
dowiedzieć się o sobie, co było przyczyną twojego zaangażowania.
Ten aspekt może też odnosić do relacji partnerskich, abyś umiał postawić na swoim i poradzić sobie
w wielu sytuacjach, ale nie musi być rozwiązaniem za pomocą przemocy fizycznej, a słownej, by
wyartykułować to, co masz do powiedzenia.
Możesz być przeznaczony do trudnych zadań wyznaczonych przez wyższą inteligencją kosmiczną.
MARS - opozycja - LILITH
Głębia uczuć w parze z siłą przebicia.
Podziw wymieszany z lękiem przed uczuciami daje skłonności do walecznej postawy w partnerstwie.
Namiętne uczucia uniemożliwiają właściwe działanie. Idealnie byłoby gdyby uczucia poparte były
silną wolą. Jednak na to potrzeba czasu (to długi proces).
Mieszanina rozwiniętej seksualności ze skłonnością do odcinania się od rytmu życia może
podarować gorzkie pigułki albo samotne godziny.
W sytuacji, gdy głębia uczuć jest dziedziną z gruntu przypisywaną kobietom, partnerstwo może być
jednostronne (nieodwzajemnione).
Taktyki wojenne innych zastraszają twoją odwagę, inicjatywę. Masz wybór odcięcia się od tego.
Słuchaj siły Marsa.
CERES - trygon - NEPTUN
Najprawdopodobniej masz telepatyczną/duchową więź z własną matką i/lub własnymi dziećmi,
która raczej zwiększa i wzbogaca twoją duchową świadomość, jak również poprawia twoje bliskie
relacje. Pielęgnujesz swoich bliskich zarówno na poziomie duchowym, jak i fizycznym, a ponadto
zachęcasz ich do rozwoju artystycznego lub mistycznego i wyrażania tych wpływów. Problemy
związane z rozstaniem i/lub konieczność dokonywania osobistych poświęceń może Cię skłonić do
przyjrzenia się duchowym więziom z innymi w celu lepszego ich zrozumienia, jak również do
poddania się tajemniczym wpływom kosmosu. Twoje najbliższe relacje prawdopodobnie opierają się
na więzi karmicznej i możliwe, że wasze dusze rozpoznają się z poprzednich wcieleń, czego
przykładem może być np. miłość od pierwszego wejrzenia.
JOWISZ - kwadratura - WĘZEŁ KSIĘŻYCOWI PŁN
Twoje poglądy religijne, społeczne i wychowawcze nie harmonizują z aktualnymi trendami i polityką
kulturalną. Możesz mieć trudności w zaakceptowaniu instytucji społecznych.
JOWISZ - trygon - CHIRON
Posiadasz zazwyczaj wiele okazji, by rozwinąć w sobie optymistyczną samoświadomość. Potrafisz
również znaleźć powód, dla którego musisz się rozwijać i doskonalić, lecz nie zawsze to zrozumienie
przychodzi łatwo. Możesz nie odczuwać potrzeby rozwoju i poszerzania własnych horyzontów,
bowiem udaje Ci się wiele rzeczy osiągnąć bez szczególnych problemów. Dlatego możesz nie potrafić
korzystać z możliwości, jakie Chiron tutaj stwarza. Możesz stać się nauczycielem dla innych osób,
gdyż masz zdolność widzenia wielu spraw w niekonwencjonalny sposób.
Posiadasz swoistą mądrość duchową, nawet jeśli nigdy nie zagłębiałeś się w spirytualną
problematykę. Twoje filozoficzne podejście do życia sprawia, że decyzje oparte są o szczegółową
analizę tych faktów, których inni nie uważają za istotne. Odznaczasz się ufnością wobec życia i
wierzysz, że nigdy nie spotka Cię niesprawiedliwość, bowiem zawsze starasz się postrzegać szerzej
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porządek rzeczy. Twój proces samodoskonalenia opiera się o głęboką wiarę w Boga i w Jego
wszechogarniającą miłość.
Los w szczególny sposób opiekuje się Tobą, niemniej jeśli traktujesz to jako nobilitację własnej
osoby, wówczas może stać się odmiennie. Musisz nagle uświadomić sobie, że twój postęp jest
jedynie fikcją, pozorem i ułudą. Im później ten proces się rozpocznie, tym większą pozostawia gorycz i
frustrację.
Posiadasz również słuszne przeświadczenie straconego czasu i zaprzepaszczenia wielu okazji
prowadzących do rzeczywistego rozwoju i szczęścia. Dlatego twoją lekcją jest umiejętne korzystanie z
wszelkich możliwości oraz znajdowanie sposobów pozwalających stać się bardziej skromnym i
pokornym.
SATURN - koniunkcja - ERIS
Możesz mieć poważne problemy ze sobą, ponieważ nie potrafisz przełamać blokady i pokazać jaki
jesteś naprawdę. Chciałbyś przeforsować sprawy przy pomocy kłótni, rywalizacji i wszczynania
sporów, ale coś wewnątrz hamuje twoje potrzeby rozładowania energii. Jeśli nie odnajdujesz ujścia
dla nadmuchanej bańki, którą nosisz w sobie, to w każdej chwili może ona wybuchnąć. Wielokrotne
wybuchy, które eksplodowały w Tobie mogą oznaczać, że usiłujesz się zmienić.
Ten aspekt może odnosić się do trudnych relacji pomiędzy Tobą a ojcem. Być może walczyłeś
(metodą manipulacji) z ojcem dla osiągnięcia korzyści w jakieś ważnej sprawie.
SATURN - kwadratura - ASCENDENT
Twoje dzieciństwo nie było prawdopodobnie zbyt radosne. Rodzice Cię nie rozpieszczali, każąc Ci
wykonywać bez gadania należne obowiązki. Szanowałeś ich, ale nie doświadczyłeś z ich strony
większej czułości. W rezultacie tego, w późniejszym wieku możesz być wiecznie niezadowolony i
sprawiać wrażenie zimnego i obojętnego dla innych, faktycznie jesteś jednak poważny i
odpowiedzialny. Życie towarzyskie jest z reguły ograniczone i masz niewielu prawdziwych przyjaciół.
Jesteś bardzo ostrożny i pełen rezerwy wobec ludzi mających nad Tobą jakąś władzę. Odczuwasz
strach przed bardziej stanowczym domaganiem się należnych sobie praw, obawiając się napotkania
zbyt silnego sprzeciwu. Nie doceniasz również swoich zdolności. Gdy musisz z kimś rywalizować,
wolisz na początku posuwać się do przodu bardzo powoli, aby nabrać większej pewności siebie. Gdy
spotkasz się ze zbyt dużym oporem, wolisz się wycofać niż walczyć. Jak tylko możesz, unikasz
wszelkiej rywalizacji, a gdy jest to możliwe, przyjmujesz postawę obronną. Jeśli jednak musisz się
przed czymś bronić, używasz wszelkich znanych sobie sztuczek.
Późno określasz sobie cele, jakie chciałbyś osiągnąć. Poprzez swoją nadmierną ostrożność sam
pozbawiasz się wielu możliwości. Doświadczenie szybko uczy Cię, że musisz sobie zarobić na
wszystko, co chciałbyś mieć - nie spodziewasz się więc korzyści, zanim nie dasz wiele z siebie. Będąc
perfekcjonistą, nie będziesz zadowolony, dopóki nie zrobisz wszystkiego, co leży w twojej mocy.
Chciałbyś osiągnąć pozycję, która zapewniłaby Ci względne bezpieczeństwo finansowe. Jesteś z
pewnością bardziej utalentowany, niż Ci się to wydaje i w końcu uda Ci się osiągnąć sukces i uznanie,
na jakie zasługujesz. Dzięki posiadanej determinacji nie załamujesz się, nawet gdy coś nie od razu się
udaje. Poczucie bezpieczeństwa, jakie osiągasz w sprawach materialnych, rekompensuje niepewność,
czy uda Ci się spotkać kogoś, z kim mógłbyś w pełni dzielić swoje życie.
URAN - koniunkcja - PLUTON
Potrafisz posunąć się do skrajności w przypadku konieczności obrony własnej wolności. Bycie
wolnym oznacza dla Ciebie wiele różnych rzeczy - wolność od chorób, bezrobocia, zatrucia
środowiska, a także gospodarki kierowanej przez wpływowych przemysłowców. Pragniesz prawa do
robienia tego, na co masz ochotę, a w szczególności prawa do zrobienia czegoś ważnego dla ludzkości
wraz z innymi, podobnymi sobie jednostkami. Wspierasz wszelkie rządowe i lokalne programy mające
na celu poprawę warunków życia i możesz brać aktywny udział w doglądaniu ich realizacji. Zdajesz
sobie sprawę, że jedynym sposobem obrony przed nieustannym niszczeniem naturalnego
środowiska, z którego pozostaje jedynie księżycowy krajobraz, jest ciężka praca wszystkich, którym
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sprawa ta leży na sercu. Darzysz szacunkiem wszystko, co żyje: ludzi, zwierzęta i rośliny. Gdy widzisz,
jak łatwo nasza Ziemia bezczeszczona jest dla jakichś prywatnych interesów, które zupełnie nie biorą
pod uwagę tych, którzy tu przyjdą po nas, czujesz silną potrzebę poświęcenia się, aby temu zapobiec.
Masz dwa wyjścia - odwrócić się od umierającego świata lub też dołożyć wszelkich starań, aby
przywrócić porządek w spowodowanym brakiem ludzkiej wrażliwości chaosie.
URAN - sekstyl - NEPTUN
Masz skłonność do idealizmu. Możliwość rozwoju duchowej świadomości oraz urzeczywistnienia
sposobu życia, który wydaje się być z początku utopijnym. Powinno być widoczne zainteresowanie
mistycyzmem lub ezoteryką, możesz pisać książki o tej tematyce. Masz wysoko rozwiniętą
wyobraźnię i uzdolnienia artystyczne. Uwielbiasz muzykę, lubisz doznawać przeżyć i zdobywać
doświadczenia, które wpływają na rozwój świadomości.
Nie tolerujesz wypaczania prawdy lub ukrywania jej przed ludzkością. Jesteś szczególnie nieufny
wobec potężnych, mających rządowe powiązania organizacji, jednakże równie nie podoba Ci się
kontrola, jaką zorganizowane religie roztaczają nad swymi członkami. Wolisz sam decydować w co
wierzyć i jak według tej wiary postępować. Myśląc w sposób rewolucyjny, nigdy nie postępujesz
zgodnie z przekonaniami tych, którym nie ufasz. Establishment stanowi dla Ciebie zagrożenie
osobistej wolności. Jesteś zdania, że każda zgoda musi być zawarta dobrowolnie, bez najmniejszego
śladu przymusu. Bojąc się zagrożenia praw jednostki, mówisz o tym niebezpieczeństwie, gdzie tylko
się da. Uważasz, że ludzie, którzy ślepo podążają za innymi, pozbawiają się prawa wyboru drogi
swego przeznaczenia. Razem z ludźmi twojego pokolenia domagasz się prawa głosu na temat spraw
społecznych, edukacji oraz systemów politycznych, aby mieć pewność, że nikt nie zabierze im prawa
do wolności słowa. Szukasz prawdy we wszystkim, co ma związek z twoją przyszłością lub ogólnie
ludzkością. Nie boisz się przedstawiać swoich poglądów, ponieważ są one mocno oparte na faktach.
Wierzysz, że każdy ma duchowe zobowiązania wobec swojego społeczeństwa, które stanowi dla
niego Ogólnoludzkie Braterstwo. Uważasz, że struktura społeczeństwa oparta na materializmie
obraża godność jednostki. Przyznajesz prawo twórczego wyrazu każdemu, niezależnie od tego, jakie
możliwości daje mu jego status materialny.
Oddziaływanie tego aspektu nie jest silne, chyba że Uran i Neptun są silnie aspektowane. Jeśli któryś
z nich jest na wierzchołku domu narożnego - możliwy prawdziwy talent lub nawet genialność.
NEPTUN - sekstyl - PLUTON
Układ ten wpływa na karmę świata i jest bardziej znaczący dla losu ludzkości niż jednostki. Daje
olbrzymie perspektywy rozwoju duchowego cywilizacji. Ludzkość musi skorzystać z okazji do
wyrażenia uniwersalnej miłości (Neptun), powinna też twórczo wykorzystać w dziedzinie nauki
niezwykłą, a zarazem niszczącą energię Plutona. Nasza przyszłość zależy od liczby osób, które
zareagują konstruktywnie na wysokoczęstotliwościowe oddziaływanie Neptuna i Plutona.
Jeśli jesteś urodzony w latach 1942 - 1956, w końcu zaczynasz zdawać sobie sprawę, że wzajemne
zrozumienie i kompromisy to jeszcze nie wszystko i utrzymanie pokoju zależy również od naukowego
postępu. Nawet po zakończeniu działań wojennych pojawiają się nowi przywódcy, którzy w dalszym
ciągu mogą zagrażać pokojowi. Zawsze będziesz podejrzliwy wobec swych przywódców. Pragniesz,
aby utworzyli oni rodzaj rządu, który będzie faktycznie służył społeczeństwu i któremu można zaufać.
Nieustanna podejrzliwość twoich rówieśników spowoduje większą uczciwość wśród rządzących,
jednak trudno będzie z pewnością stwierdzić, czy jest ona rzeczywista.
Jeśli jesteś urodzony w latach 1957 - 1970, nie godzisz się z faktem, że religie mogą nakazywać, w co
należy wierzyć, lub że jeśli dwoje ludzi się kocha, to muszą to usankcjonować poprzez małżeństwo.
Nie możesz się też pogodzić z władzą, jaką posiadają wielkie koncerny przemysłowe, a także
sposobem działania uniwersytetów i college'ów. Uważasz, że świat zbytnio się zmaterializował a
społeczeństwo przywiązuje zbyt małą wagę do pojedynczych ludzi i ich osobistych marzeń. Chcesz
służyć społeczeństwu. Nie jesteś zadowolony z warunków, w jakich przyszło im żyć. Przerażony tym,
co przemysł czyni przyrodzie, dążysz do ustanowienia praw dających nadzieję na pozostawienie
swoim dzieciom naturalnych zasobów ziemi. Popierasz także badania medyczne mające odkryć leki
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na zabójcze choroby, jak rak, AIDIS czy dolegliwości serca. Jesteś zwolennikiem rozwoju bezpiecznych
i skutecznych metod kontroli urodzeń.
Jeśli jesteś urodzony w latach 1971 - 1983, poddajesz całkowitej rewizji poglądy dotyczące religii,
filozofii, edukacji i związków międzyludzkich. Religię uznajesz za bezużyteczną w codziennym życiu.
Nie będzie ona zbyt przypominać religii twoich rodziców, będzie jednakże równocześnie dla Ciebie
czymś ważniejszym. Twoja wiara nie jest powodowana faktem, że tak Cię nauczono, lecz tym, że
nadaje twojemu życiu znaczenia i czyni odpowiedzialnymi za innych. Wiara pomaga Ci w dążeniu do
perfekcji, gdy próbujesz dokonać czegoś dla społeczeństwa. Zależy Ci na uczciwości swych
przywódców i domagasz się, aby prawdziwie reprezentowali oni swój elektorat. Pragniesz, aby szkoły
ponownie położyły nacisk na wartości humanistyczne i dały uczniom możliwość zdobycia zawodu,
którym mogliby służyć ludzkości, a nie wąskiej przemysłowej specjalizacji. Możesz zainteresować się
ezoteryką i przyczynić do rozwoju takich dziedzin, jak postrzeganie pozazmysłowe czy stany alfa
świadomości. Nowe wymiary umysłu i jego nieograniczone możliwości nie dostrzegają
materialistycznie nastawieni badacze.
Ten wpływ jest znaczący dla przeciętnego człowieka tylko wtedy, gdy Neptun i Pluton znajdują się w
domach narożnych lub są silnie aspektowane przez inne planety. Wpływy tych planet mają globalny
efekt i reprezentują proces ewolucji, poprzez który człowiek nieustannie dąży do osiągnięcia totalnej
perfekcji. Wskazują one na sięganie ludzkości ku nowym wymiarom doświadczenia, gdy próbuje ona
utrzymać porządek w rzeczywistym świecie, do którego jest materialnie przywiązana. Ludzie
zaczynają być bardziej świadomi możliwości istnienia innych światów i wykorzystają wszelkie
naukowe umiejętności w próbach dotarcia do nich. W podobny sposób starają się zbadać ogromny
świat wnętrza człowieka. Neptun reprezentuje ów wewnętrzny świat, natomiast Pluton zewnętrzne
sięganie w nieskończoną przestrzeń. W rzeczywistości oba te światy są nieskończone i pomimo że
człowiek dąży w obu kierunkach, jeden nie wyklucza drugiego. Niezależnie od tego, który z nich się
obierze, dojdzie się w końcu do tego samego miejsca. Szukając odpowiedzi na dręczące go pytania,
człowiek albo sięga w zewnętrzny świat natury, albo w głębię swojego wewnętrznego ducha.
Znajomość przez człowieka fizycznego świata czyni go najwygodniejszym i najbezpieczniejszym
obszarem poszukiwań odpowiedzi na pytanie, dlaczego w ogóle istniejemy. Równie odważnie ludzie
próbują znaleźć odpowiedź na to pytanie poprzez zgłębianie tego, co nazywamy ezoteryką. Coraz
szersze zainteresowanie pozazmysłowym postrzeganiem, przebywaniem w stanie alfa, psychokinezą,
telepatią i tym podobnymi zjawiskami wskazuje, iż człowiek przeczuwa, że odpowiedź ta nie leży
gdzieś na zewnątrz, lecz w nim samym. Pomiędzy tymi kierunkami nie ma jednak konfliktu - mogą się
one doskonale nawzajem wspierać i kontrolować. Pomimo że świat i jego mieszkańcy odniosą w
końcu ogromne korzyści, doświadczą przed tym wielu problemów i trudności.
PLUTON - sekstyl - ASCENDENT
Rozumiesz głęboko wagę swojej roli w życiu innych. Zdajesz sobie sprawę, iż możesz wpływać na
nich, aby robili to, co chcesz. Niektórzy mogą się Ciebie z tego powodu obawiać. Chętnie podejmujesz
współzawodnictwo, szczególnie z tymi, którzy okazują na zewnątrz swoją fachowość. Potrafisz mówić
w sposób bezpośredni i gdy masz rację, zyskujesz podziw za swoją odwagę. Gdy jednakże nie masz
racji, również nie ustępujesz i kłócisz się do końca. Nie jesteś jednak tak pewny siebie, jak by się to
mogło wydawać. Jako że wiesz, iż przeciwnik może Cię pokonać, gdy pozna twoje słabości, zawsze
starasz się zaatakować pierwszy i zepchnąć go do obrony.
Masz wielkie plany na przyszłość i nie boisz się ciężkiej pracy w celu urzeczywistnienia swych
pragnień. Ponieważ obawiasz się, że społeczne, religijne czy polityczne niepokoje mogą zakłócić twoje
plany, starasz się robić co w twojej mocy, aby zapewnić w tych dziedzinach właściwe przywództwo.
Możesz starać się wzbudzać zainteresowanie ludzi właściwymi programami społecznymi oraz troskę o
to, aby u władzy znalazły się odpowiednie osoby. Nie będziesz w każdym razie czekał bezczynnie, aż
egoistyczni przywódcy zniweczą twoje marzenia.
Dobrze rozumiesz siebie i innych, dzięki czemu potrafisz zawierać znaczące znajomości, które mogą
odegrać istotną rolę w twoim życiu. Posiadasz także dużą zdolność koncentracji. Działasz w sposób
zdecydowany, zarówno indywidualnie, jak i we współpracy z innymi. Można polegać na Tobie w
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trudnych sytuacjach - pośpieszysz z pomocą każdemu, kto będzie jej potrzebował. Szanujesz tych,
którzy potrafią twardo obstawać przy swoich przekonaniach, irytują Cię natomiast ci, którym nie chce
się bronić przed przeciwnościami. Jesteś owładnięty myślą, że utracisz swoją wolność, jeśli nie
przeciwstawisz się tym, którzy próbują pozbawić Cię twoich praw. Uważasz ich za pasożytów, których
trzeba wytępić dla dobra ogółu.
ASCENDENT - kwadratura - LILITH
Aspekt ten może wywołać w Tobie obawy związane z otwarciem się na innych, ponieważ możesz
mieć zaburzone postrzeganie własnej osoby. Może także przyczynić się do powstawania głębokich
wewnętrznych rozterek psychicznych, zwłaszcza przy niemożność określenia własnej osobowości i
pragnień.
XXVII doba KSIĘŻYCOWA
Masz skłonność do niezdecydowanej postawy i nagłych zmian życiowych. Możesz być mistykiem,
uzdrowicielem, fantastą, włóczęgą; ukierunkowanym na prawdziwe poznanie, zdolnym do
kultywowania ideałów. Jeśli jesteś zagubiony pośród licznych pokus, stajesz się najczęściej pijakiem i
narkomanem.
Wspomaga - różowy kwarc.
XXIV dom KSIĘŻYCOWY
Nie powinieneś otwarcie opowiadać o swoich sprawach, być nadmiernie szczerym. Masz
wspomaganie, gdy zbliżasz się do 40-go roku życia podczas podróży, gdyż przyniosą Ci one pomyślne
zmiany życiowe.
Choroby mogą okazać się śmiertelne.
IV pasmo posadowienia KSIĘŻYCA
Pasmo o silnie magicznej naturze. Oznacza nieokiełznane namiętności pod maską dobroduszności,
znaczne talenty dyplomatyczne, umiejętność stwarzania pozorów. Sprzyja własności ziemskiej,
nieruchomościom i wszystkiemu, co jest związane z przemysłem wydobywczym oraz wykopaliskami.
Łatwość wchodzenia w związki, przywiązanie. Wierność serca, ale rozdźwięki w rodzinie.
Umiesz radzić sobie z przeszkodami, ale możesz się zhańbić podłością.
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