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                       Tranzytujące SŁOŃCE w III domu natalnym 
  Łatwość komunikowania się. Zazwyczaj ma się więcej do zakomunikowania niż kiedy indziej. 
Kierujesz swą uwagę na najbliższe otoczenie i zwiększasz współdziałanie z ludźmi, z którymi masz do 
czynienia na co dzień. 
  Wiele aktywności, ruchu, a także niepokoju, który może być zaspokojony tylko poprzez wyjście w 
otoczenie i zrobienie czegoś nowego, innego. Okres krótkich podróży, gdy chętnie penetrujesz 
najbliższą okolicę. Powinieneś w tym okresie łączyć podróżowanie ze swymi rutynowymi zajęciami. 
 



                       Tranzytujący KSIĘŻYC w IX domu natalnym 
  W tym okresie możesz czuć się skrępowany i chcieć wyrwać się na większą przestrzeń. Mogą 
pojawiać się myśli o wyjazdach i wszelkie fantazje dotyczące przemierzania przestrzeni. Osoby 
religijne mogą się skłaniać do spowiedzi lub wyrażenia skruchy. 
 
                       Tranzytujący MERKURY w III domu natalnym 
  Wszelkie formy komunikacji: dużo rozmów, wizyty, dyskusje i dysputy. Porządkowanie zaległej 
korespondencji. Możliwa większa niż zwykle ilość rozmów telefonicznych i listów. Dzielenie się swymi 
pomysłami z najbliższym otoczeniem, dyskutowanie i udoskonalanie idei. Dla pisarzy czas 
ostatecznego spisania ich natchnień i nadania im literackiej formy. 
  Tempo wydarzeń jest zbyt szybkie, możesz stać się roztargniony i niezdolny do należytego myślenia, 
stąd nie jest to dobry czas do wyciągania ostatecznych wniosków w jakiejś sprawie, zaczekaj aż 
tempo spadnie. 
  Jeśli w horoskopie urodzeniowym w III domu planety są uszkodzone lub tranzytujący Merkury jest 
uszkodzony - twój umysł będzie zamącony, nie będziesz widział wszystkich stron sprawy i możesz być 
wyprowadzony w pole, przypadkowo lub celowo, przez inną osobę. 
 
                       Tranzytująca WENUS w IV domu natalnym 
  Dobry czas na doświadczanie bliskości i ciepła rodzinnego. Zaprowadzanie piękna w swoim 
najbliższym otoczeniu (np. upiększenie mieszkania). Zakupy do domu nowych mebli, obrazów, 
dywanów, etc. U ludzi mających głębszy kontakt z podświadomością, czas manifestacji w osobowości 
cech kobiecych. Możesz przebrać miarę w jedzeniu i piciu, nie zwracając uwagi na swoje trawienie 
lub nadwagę. 
 
                       Tranzytujący MARS w II domu natalnym 
  Masz inklinacje do utożsamiania swego Ego z tym co posiadasz i z tym, co ma dla Ciebie wartość. 
Odczuwasz zwiększoną ambicję w kierunku zdobywania pieniędzy i pomnażania stanu posiadania 
oraz podejmowania działań w celu polepszenia swojej sytuacji materialnej. Możesz wykazać większą 
niż zwykle przedsiębiorczość w interesach i sprawach zawodowych, w celu zaspokojenia istotnych 
bieżących potrzeb materialnych. To pragnienie bogactwa i pozycji doprowadzone do przesady, może 
objawić się chciwością i nastawieniem materialistycznym. Możesz w tym czasie rozpatrywać swoją 
pozycję finansową jako znak twej wartości osobistej. Możliwe niefrasobliwe traktowanie pieniędzy, 
bez zastanawiania się, skąd się one biorą i ile ich rzeczywiście jest. Poszukujesz przyjemności 
zmysłowych i cielesnych: dobrego jedzenia, uciech ruchowych i seksualnych. Okres bardzo 
przyjemny, jeśli się przyjemności nie nadużywa, bo łatwo o kłopoty wynikające z przejedzenia, 
nadmiernego folgowania zmysłom, etc. 
  Na poziomie psychicznym możesz wchodzić w dysputy na temat wartości w sensie abstrakcyjnym, 
to znaczy spierać się o to, czy jakaś wartość jest ważna, czy nie. 
  Jeżeli Mars tworzy nieharmonijne aspekty podczas tego tranzytu, istnieje niebezpieczeństwo 
kradzieży. Często występują komplikacje w interesach. 
 
                       Tranzytujący JOWISZ w IV domu natalnym 
  Czas szukania wewnętrznego spokoju i bezpieczeństwa. Wzrost znaczenia rodziny i życia 
rodzinnego, sprawia ono więcej radości niż w innym czasie. Możliwość przyjemnych przeżyć z tej 
dziedziny, np. narodziny z dawna oczekiwanego dziecka. Możesz być bardziej niż zwykle troskliwy, 
bardziej interesować się edukacją dzieci i ich rozwojem psychicznym. W sferze prywatnej inspiracje 
związane z tradycją, jaka Cię ukształtowała. Dla osób silnie związanych z najbliższymi osobami i 
wspólnie z nimi wyznawanymi wartościami, czas odpoczynku, stabilności i nabierania nowych sił. 
Możesz liczyć na rodzinę w rozwiązaniu ewentualnych problemów. Jest szansa na polepszenie 
warunków domowych, wzrost dobrobytu. Możliwe nabycie nieruchomości lub nowego domu. Dobry 
czas na zmianę mieszkania lub przeniesienia rezydencji w odległe miejsce. 
 



                       Tranzytujący SATURN w V domu natalnym 
  Stabilizacja obecnych stosunków romantycznych i brak sposobności na nowe. Może być 
reaktywowany stary związek. Uczuciowe powiązanie ze starszą, dojrzałą lub dobrze ułożoną osobą. 
Miłosne zawiłości lub dzieci mogą spowodować zwiększoną odpowiedzialność. 
  Okres konstruktywnej pracy, dyscypliny i dawania form do tworzenia pomysłów dla artystów, 
muzyków, aktorów. Może to być interes lub zawodowe powiązanie z teatrem, przedstawieniami, 
przemysłem rozrywkowym, rynkiem papierów wartościowych, edukacją lub nauczaniem. 
 Gdy tranzytujący Saturn tworzy negatywne aspekty, straty poprzez spekulacje finansowe, niechciana 
ciąża lub zwiększona odpowiedzialność związana z dziećmi. 
 
                       Tranzytujący URAN w IX domu natalnym 
  Pociągają Cię radykalne i innowacyjne rozwiązania społecznych problemów. Wzrost intuicyjnego 
rozumienia religii i filozofii, wzrost inspiracji. Szukasz duchowych prawd w oparciu o wiadomości na 
temat ewolucji i kultury. Większa podatność na filozoficzne i okultystyczne idee i dlatego szukasz 
odpowiednich grup czy organizacji. Jest to dobry czas na studiowanie nauk okultystycznych, 
szczególnie astrologii, na ciekawe, niezwykłe doświadczenia, na rozwój duchowy, na reformowanie 
religijnych i naukowych instytucji. Zdarzają się okazje do dalekich podróży, zwykle samolotem, lub 
odbywanych w związku z przyjaciółmi czy organizacjami. Łatwiej o zawarcie znajomości z 
cudzoziemcami lub ludźmi zamieszkującymi odległe miejsca. Jeżeli jesteś otwarty na nowe 
doświadczenia, percepcję i sposoby patrzenia na świat, a także jesteś chętny do zmiany twych 
poglądów, będzie to bardzo konstruktywny czas. 
  Jeśli tranzytujący Uran tworzy nieharmonijne aspekty, możesz zajmować się ekscentrycznymi i 
niepraktycznymi wierzeniami. 
 
                       Tranzytujący NEPTUN w VII domu natalnym 
  Intuicyjny wgląd w psychikę innych ludzi, zwiększona intuicja i zdolności telepatyczne w zamkniętych 
grupach zaprzyjaźnionych ludzi. Dobry czas na wykrystalizowanie wartości estetycznych i duchowych 
w takich grupach. Psychiczne czynniki związane z podświadomością mają silny wpływ na układy w 
małżeństwie lub przyjaźni, na dobre i złe. Występuje tu niebezpieczeństwo nieporozumień i 
fałszywego przedstawiania urazy są ukrywane wewnątrz, nawzajem utrzymujecie swe uczucia w 
ukryciu i działacie po kryjomu, utrudniając partnerowi pomoc w rozwiązywaniu problemów. Jeżeli 
prowadzisz biznes, bądź bardzo ostrożny z obieraniem nowego wspólnika, może być on bardziej 
problemem niż pomocą. Ogólnie zachowanie w stosunkach z innymi ludźmi pozostaje pod dużym 
wpływem podświadomości. Możesz stać się nieśmiały, łatwowierny i wrażliwy. 
  W czasie, gdy tranzytujący Neptun tworzy złe aspekty, tendencja uwarunkowana psychicznie do 
wycofywania się ze znajomości z innymi ludźmi, do oszukania przez małżonkę, wspólnika lub bliskiego 
przyjaciela. Niedobrze jest mieć do czynienia w tym czasie z prawnikami i procesami sądowymi a 
także konsultantami wszelkiego rodzaju. 
 
                       Tranzytujący PLUTON w V domu natalnym 
  Czas intensywnych poszukiwań samego siebie, pytania o swą samorealizację i możliwości z nią 
związane. Rozwijasz się artystycznie, pojawiają się inspiracje w twórczych dążeniach. Następuje 
intensyfikacja osobistego uroku i podobania się. Duże zmiany mogą się zjawić w działalności 
towarzyskiej, dążeniu do przyjemności. Napięcia i zmiany w układach z dziećmi, próby dominacji 
którejś ze stron. Nie należy podejmować niepotrzebnego ryzyka, związanego ze zdrowiem dzieci. 
Zainteresowanie spekulacjami finansowymi, jesteś w stanie postawić wszystko na jedną kartę. 
Sprawy miłosne wydają się bardzo ważne, bardzo zaangażowane emocjonalnie i intensywne; często 
mają w sobie coś z przeznaczenia. 
  Przez zaślepienie łatwo wejść w trudny dla siebie związek. Trzeba mocno uważać na seksualizm, 
który właśnie osiąga apogeum i może być przyczyną kłopotów. 
  Przy niekorzystnych aspektach tranzytującego Plutona zjawia się zazdrość, miłosne intrygi, możliwe 
straty materialne. 



 
           Tranzytujący KSIĘŻYC - koniunkcja - natalny SATURN 
  Konfrontacja pragnień i dążeń z realnością. Działanie dwojakie: u osób na co dzień zamkniętych i 
mających trudności z kontaktami przypływ tzw. ludzkich uczuć, większe niż zazwyczaj otwarcie (np. 
jest to czas na rutynową spowiedź). 
  U osób mniej skłonnych do samodyscypliny i mniej odpornych psychicznie, przeciwnie czas 
zwiększonych wymagań, którym muszą sprostać, niejednokrotnie lekceważąc własne uczucia i 
nastroje. Relacje z kobietami mogą być trudne. 
 
           Tranzytująca WENU S - kwadratura - natalny ASCENDENT 
  Humory, rozdrażnienie, zmienność nastroju. Trudności w porozumieniu się z otoczeniem. Tendencja 
do dogadzania sobie, mierna samodyscyplina. Wskazana ostrożność w sprawach finansowych. 
Niepotrzebne wydatki na niezbyt przydatne, choć ładne drobiazgi. Niewielkie zaburzenia zdrowotne. 
 
           Tranzytująca WENUS - opozycja - natalne SŁOŃCE 
  Konieczność wyboru między realizacją własnych celów a interesami i wymogami innych osób. W 
związku z tym nierzadkie tzw. humory, kapryśność, niedecyzyjność. Zbytnie pobłażanie sobie, brak 
samodyscypliny i niechęć do pracy. Może być konieczne dzisiejszą pracę poddać jutro poprawkom. 
Irytacja w dziedzinie uczuć, przesyt sprawami erotycznymi. Nie przejadaj się, ani przepijaj, jutro może 
być ból głowy. 
 
           Tranzytujący JOWISZ - kwadratura - natalny JOWISZ 
  Konflikty i niepewność w nauce, wierzeniach religijnych i kulturalnych, w zachowaniu. Dążysz do 
bezruchu, stajesz się apatyczny. Łatwo o przesadne oczekiwania, nieuzasadnione niczym dobre 
samopoczucie, obietnice czynione pod wpływem kaprysu, z których później ciężko się będzie 
wywiązać. Skłonności do przesady a nawet do bufonady i ośmieszania się w oczach innych ludzi. 
Hipokryzja w stosowaniu zasad religijnych i moralnych. Łatwo tracisz poczucie miary i gustu. 
Tendencja do nadużywania jedzenia, picia i używek a w efekcie choroby żołądka, wątroby, zaburzenia 
krwioobiegu, wzrost otyłości. 
  Czas nie sprzyja działaniom konkretnym. Bezużyteczne i nieproduktywne podróże prowadzą do 
roztrwonienia czasu i pieniędzy. Trudności mogą się pojawić w handlu, zakupach i współpracy z 
cudzoziemcami. Należy bardzo uważać i nie można się spieszyć w interesach i sprawach finansowych, 
gdyż jest niebezpieczeństwo niekorzystnego zerwania umowy, pomyłki lub oszustwa. Powinno się 
zrezygnować z gry na loterii wszelkiego rodzaju oraz z innych spekulacji. Łatwo o konflikty, proces 
sądowy, utratę pracy. Nie powinieneś zaniedbywać rodziny i domu, gdyż jest tendencja do egoizmu i 
zbyt wielkich żądań. 
  Jeśli w tym czasie snujesz plany (nawet takie, które wydają się nierealne) i marzenia, których nie 
starasz się od razu realizować dyskontuje się to później i sowicie. Nie ma też lepszego okresu na 
afirmowanie sobie prosperity materialnego i duchowego. 
 
           Tranzytujący JOWISZ - kwadratura - natalny WĘZEŁ KSIĘŻYCOWI PŁN 
  Jest to aspekt izolacji. Zamykasz się w sobie, wyobcowujesz z otoczenia, czujesz się niedoceniony. W 
tym czasie możesz albo ślepo albo bezmyślnie stosować się do powszechnie przyjętych zwyczajów i 
norm dotyczących religii, kultury, moralności lub też być z nimi w kompletnej niezgodzie. Działanie 
tranzytu niezbyt silne. 
 
           Tranzytujący JOWISZ - trygon - natalna WENUS 
  Szlachetne poglądy, uprzejmości, szczęście, szczodrość, szerokie horyzonty życiowe. Dobry czas na 
naukę. Harmonia w interesach, układach uczuciowych, towarzyskich, społecznych. Wygoda i miła 
atmosfera w domu. Pełnia harmonii wewnętrznej i współdziałania różnych części psychiki. Przychodzi 
nadzieja i pogodzenie, szczęście do którego masz prawo. Ujawnia się altruizm, dobroć, 
wyrozumiałość, zamiłowanie do wszystkiego co dobre, normalne, prawe i moralnie zdrowe.  



  Dobry czas na sprawy finansowe i działalność społeczną. Wzrost dóbr rodzinnych i pozycji 
społecznej, poparcie osób wpływowych. Jeśli pracujesz nad jakimś większym dziełem, które wymaga 
zrównoważenia wielu elementów i zapanowania nad większą całością, właśnie jest szansa do 
uczynienia tego. Jak nigdy, jest okazja do wyjaśnienia nastawień i oczekiwań względem kobiet. 
Równie dobrze może udać się znalezienie modus vivendi między własnym a ogólnospołecznym 
systemem wartości i wyborów. Czas ten sprzyja pogodzie wewnętrznej, wrażliwości artystycznej i 
rozwojowi tzw. dobrego smaku, nie sprzyja zaś żadnym poważnym wysiłkom, ponieważ masz 
inklinacje do uczucia przyjemnego rozleniwienia i braku inicjatywy, a także pobłażania sobie. 
Korzystny czas na podjęcie studiów lub pracy zawodowej związanej z edukacją. Idealny okres na urlop 
i podróż dla przyjemności. 
 
           Tranzytujący URAN - koniunkcja - natalny SATURN 
  Czas wielkiego napięcia pomiędzy pragnieniem bycia wolnym od ograniczeń i kompromisów a 
obawą przed zmianami i brakiem bezpieczeństwa. Rezultatem są niespodziewane działania, na ogół 
nieprzemyślane. Struktury, o których myślałeś, że są niezależne i stałe, zostaną zagrożone przez nagłe 
wydarzenia i okoliczności. Możliwy zarówno sukces osobisty jak i nieoczekiwane zniszczenie tego, co 
wydawało się definitywnie ustalone. Możesz odrzucić niesatysfakcjonujący Cię związek, partnerstwo 
w interesach, rzucić pracę, która stała się przygnębiająca lub nagle zerwać z czymś jeszcze, co stało 
się ciężarem. Ostatecznie, niezależnie od tego, jak niszczącym wydaje się ten Tranzyt, jest to siła 
wiodąca ku dobremu, ponieważ oczyszcza od tych wzniesionych struktur, które ciągnęły Cię wstecz. 
Tłumienie tej energii może prowadzić do chorób związanych z ciśnieniem, wrzodów lub problemów z 
sercem i układem krążenia. 
  Zainteresowanie wcielaniem nowych metod i nowoczesnych technologii w sprawy zawodowe. 
 
           Tranzytujący PLUTON - trygon - ratalny PLUTON 
  Ten tranzyt zdarza się raz w życiu, przynosi mądrość i głębokie duchowe zrozumienie spraw życia i 
śmierci oraz własnego rozwoju. Stosunki i związki, które przeżyły swą twórczą przydatność, mogą się 
skończyć, szczególnie jeżeli tworzą barierę dla tworzenia się przyszłości. Jeśli wcześniej w życiu 
trafiały się sytuacje i wydarzenia nie mające żadnego sensownego wyjaśnienia, teraz zostają one 
wyjaśnione i zrozumiane. Tranzyt ten jest okazją do częściowego przynajmniej przejęcia od sił 
karmicznych ich tajemniczych mocy. Czas ten potrafią wykorzystać jednak tylko osoby, które we 
wcześniejszych latach życia rozwijały jakąkolwiek wyższą świadomość. Gdy tego brak, tranzyt mija 
niezauważony i bezpowrotnie tracisz szansę kontaktu z ukrytymi w nim tajemniczymi siłami. 
 
           Tranzytujący WĘZEŁ KSIĘŻYCOWY PŁN - sekstyl - natalny ASCENDENT 
  Szacunek i uznanie innych, korzystny wpływ otoczenia na osobiste warunki życiowe; okres korzystny 
dla współpracy i dla życia we dwoje. 


