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Słońce - faza 72 
MURZYŃSKA DZIEWCZYNA WALCZY O SWOJĄ NIEZALEŻNOŚĆ W MIEŚCIE 
 
Wizja: Uwolnienie się od duchów przeszłości. 
  Podczas, gdy "dopiero co odkryte ziemie" oferowały teoretycznie dziewicze pola do przeżywania 
doświadczeń, w rzeczywistości mężczyźni i te kobiety, którzy osiągnęli je, znaleźli się tam 



uwarunkowani przez swoją własną przeszłość. Zabierają ze sobą duchy swojego poprzedniego życia i 
pamięć o zbiorowych i społecznych wzorcach, z którymi identyfikują swoje własne ego. Każdy nowy 
początek jest otoczony duchami (lub osobistą lub społeczną "karmą"). Walka o równouprawnienie 
rasowe musi być kontynuowana, jeśli gwarantuje ją oficjalne prawo. Walka ta toczy się wewnątrz i 
przyjmuje wiele form. Purytanie przynieśli ze sobą do Nowego Świata cały swój fanatyzm obawy i 
agresywność europejskiej egzystencji, te zaś wybujały w warunkach Nowego Świata częściej dużo 
bardziej jadowite. Również pole działalności, nie zawsze "dziewicze" posiada już swoich 
mieszkańców, którzy są przywiązani do swoich własności i przywilejów. Jeśli ktoś dąży do stania się w 
pełni zindywidualizowanym, musi uwolnić się od przeszłości. 
  Nowe ziemie zostały odkryte, ale życie i umysł pioniera wciąż są napełnione duchami, koncepcjami, 
uprzedzeniami lub nadziejami przeszłości. Konieczna jest całkowita LIKWIDACJA przeszłości! Tylko 
dziewicze umysły nadają się do dziewiczych pól. 
 
Księżyc - faza 279 
ANIOŁ NIOSĄCY HARFĘ 
 
Wizja: Odkrycie duchowego znaczenia i celu w głębi każdej życiowej sytuacji. 
  Ten obraz w prosty sposób mówi, że "niebo jest w nas samych". Wszystko to, co winniśmy uczynić 
jest otwarte i dobrze słyszane w całkowitej harmonii życia - harmonii, w której odgrywamy jedynie 
jakąś częściową rolę, która jest konieczna aby dopełnić i nadać znaczenie całości. Aby to uczynić 
musimy poniechać naszej sugerowanej przez ego świadomości i popłynąć z prądem Uniwersalnym, 
który dla myślących religijnie osób jest Wolą Boga. 
  Symbol zawiera on technikę, którą jest ZESTROJENIE SIĘ z rytmem uniwersalnego życia. Aniołowie 
personalizują różne aspekty takiego życia, całkowicie podporządkowanego tym rytmom i celom.  
 
Ascendent (co to oznacza) - faza 163 
POTĘŻNY MĄŻ STANU PRZEZWYCIĘŻA STAN POLITYCZNEJ HISTERII 
 
Wizja: Społeczna potrzeba porządku i uzależnienia się, ześrodkowuje się na wybitnej osobistości, 
która potrafi ucieleśnić tę potrzebę. 
  Rola męża, jako tego, który zapładnia naturę nabiera tutaj społecznego znaczenia. Znajdujemy się na 
etapie, na którym pełna potęgi realizacja świadomego swego celu egzystencji zostaje 
przeciwstawiona chaotycznej, destrukcyjnej przeszłości. Charakter przywódcy jest zawsze 
zdeterminowany  przez tę potrzebę, gdy podświadomość może tylko być nieukształtowanym zbiorem 
bytów, mimo że jego przeznaczeniem jest przywództwo. W tym czasie przywódca będzie ogólnie 
szanowany jako "ojciec przeznaczenia"  tej zbiorowości, której strukturami przewodzi. 
  Na tym etapie widzimy nowy, złożony typ charakteryzujący polaryzację pozytywną i negatywną. 
Znajdujemy tu osobowość posiadającą CHARYZMAT, tą nieuchwytną i tajemniczą moc, pochodzącą z 
otwarcia się mężczyzny lub kobiety na tę potęgę planetarnej ewolucji. 
 
Medium Coeli (dlaczego) - faza 67 
STUDNIA Z WIADREM I SZNUREM W CIENIU MAJESTATYCZNYCH  DRZEW 
 
Wizja: Odwieczna wiara człowieka w ukrytą potęgę podtrzymującą życie. 
   W przeciwieństwie do ambitnego pędu współczesnego człowieka do potęg  bogactw, mamy teraz 
obraz wiecznego poszukiwania tego, co znajduje się u korzeni wszystkich życiowych procesów, tj. 
wody. Takie poszukiwanie również wymaga pewnych wysiłków - wzniesienie napełnionego wodą 
wiadra - ale wysiłek ten jest zwyczajnym prostym wysiłkiem w cieniu drzew, które są świadectwem 
obecności tej dającej życie cieczy. Ta obecność zależy od współdziałania nieba (deszcz) i ziemi 
(geologiczne formacje zdolne do zatrzymywania i zachowania wody). Człowiek zaś musi rozwinąć tą 
intuicyjną treść, która daje mu możliwość odczuć tą obecność i ją wykorzystać z korzyścią w swoim 



codziennym życiu. Musi podjąć treść ukrytej rzeczywistości, którą podporządkuje sobie, aby 
wykorzystać ten dar nieba dla wszystkich żyjących organizmów, czyli obfity deszcz.  
  Na tym etapie jest uwypuklona potęga zbiorowych i bioduchowych energii, podtrzymujących 
wszystkie kultury mające swoje korzenie w Ziemi. Jest to przeciwieństwo częściowo technologicznego 
umysłu człowieka, który ujarzmia dla własnego komfortu i opanowania materii, wszystko co zobaczy. 
Symbol przedstawia FUNDAMENTALNE  ZAUFANIE I WSPÓŁDZIAŁANIE Z ŻYCIEM. 
 
Descendent (gdzie) - faza 343 
WYSTAWIONY W MUZEUM STARY, UŻYWANY W WIELU BITWACH MIECZ 
 
Wizja: Dzięki efektywnemu wykorzystaniu swojej woli, poświęcający się człowiek może stać się 
symbolem odwagi dla wszystkich idących jego śladem. 
  Potęga woli jest ostateczną, duchową bronią i jej właściwe działanie jest świadectwem 
zindywidualizowanej wartości. Gdziekolwiek znajduje się ten symbol, zawsze uwypukla rozkazującą 
potrzebę wykorzystania potęgi, gdy napotka się podstawowe wyzwanie, zarówno wewnętrznego 
życia jak i zewnętrznych przeciwności.  
  Wraz z tym symbolem widzimy wyróżnioną i silnie uwypukloną potęgę istniejącą w człowieku, który 
gwarantuje zwycięstwo w sporach generowanych przez społeczne lub okultystyczne procesy, których 
stanowi aktywną część. Zindywidualizowana jednostka musi wykorzystać tę właśnie POTĘGĘ WOLI, 
nawet jeżeli nie jest to jej własna potęga, skoro działa na duchowym poziomie. Jest to wolą Boga 
działającą poprzez jej umysł, który skupia te ataki. Jest to okultystycznie mówiąc, potęga Bractwa - 
energia Całości działającej poprzez zogniskowanie się w jednym punkcie - tej właśnie 
zindywidualizowanej jednostce. Jednostka ta powinna być świadoma Całości potrzeb, aby móc ją 
wykorzystać w danej sytuacji.  
 
Immum Coeli (w jaki sposób) - faza 247 
AMOR PUKA DO DRZWI LUDZKIEGO SERCA 
 
Wizja: Pobudzenie tęsknot jednostki za romantyczną miłością. 
  Ten symbol opisuje to, co może przywołać personalna inicjacja poprzez idealną miłość. Daleka od 
społecznych wartości, idealna miłość zdąża w kierunku egzaltacji zindywidualizowanymi 
charakterami, które gloryfikuje to, co wydaje się jej, że zaspokoi jej gwałtowne i często nieświadome 
potrzeby. Miłość jest w ten sposób rzuconym obrazem (projekcją) zwierzęcia i zwierzęcych Obrazów, 
które są w pewnym sensie zbieżne z zewnętrzną charakterystyką tego, którego się kocha. Jest to 
subiektywny przypadek, który dąży do wprowadzenia w emocjonalny chaos lub kryzys tego, którego 
się kocha. W ten sposób miłość często staje się aspołeczną, a jeśli nie to, została zablokowana lub 
zagniewana na społeczeństwo. 
  Intensywnie romantyczna miłość nie zna władców, jak i ignoruje cele zbiorowości czy nakazy 
rozumu. Ale nawet ona może przynieść jednostce intensywność uczuć, które nie mogłyby powstać 
we wspólnocie grupowej, przynajmniej na zwykłym społecznym poziomie. Zostało tutaj pokazane 
wyzwanie do PONOWNYCH EMOCJONALNYCH NARODZIN. 
 


