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„...Jak w owym dniu, gdy œwiat ciê w siebie przyj¹³,
S³oneczny kr¹g na planet ho³d uroczy
Czekaj¹cy sta³ – tyœ rós³ i wzwy¿ siê wzbija³
Na prawach tych, na których w œwiat-eœ wkroczy³,
Tym musisz byæ, nie ujdziesz sobie nijak.
Tak wieszcz ów rzek³ i Sybil g³os proroczy;
Nie skruszy czas, nie skruszy moc niczyja
Praformy tej, co ¿yj¹c siê rozwija.”
(Johann Wolfgang Goethe: „Pras³owa orfickie”)

„...Wszystko jest dwojakie, wszystko ma dwa bieguny,
wszystko ma swoj¹ parê w przeciwnoœci,
to samo i nie to samo to jedno i to samo;
przeciwieñstwa s¹ w naturze to¿same,
ró¿ny jest tylko ich stopieñ;
ekstrema stykaj¹ siê ze sob¹;
wszystkie prawdy s¹ tylko pó³prawdami;
wszystkie sprzecznoœci daj¹ siê sprowadziæ do harmonii.”
(KYBALION)



Czêœæ I
ASTROLOGIA HARMONICZNA





CZYM JEST ASTROLOGIA
HARMONICZNA?

AAAAAstrologia harmoniczna – popularnie zwana HARMONIKAMI – to
odmienna od tradycyjnej – metoda obliczania i interpretacji horoskopu.

KA¯DY HOROSKOP NATALNY MO¯E BYÆ ROZPISANY NA
CA£Y SZEREG HOROSKOPÓW HARMONICZNYCH, zaœ ka¿dy z ho-
roskopów harmonicznych POKAZUJE OSOBOWOŒÆ cz³owieka w zu-
pe³nie NOWYM ŒWIETLE, jak i ODMIENNE ASPEKTY PERCEPCJI
RZECZYWISTOŒCI.

Aby otrzymaæ CI¥G HOROSKOPÓW HARMONICZNYCH, ca³eca³eca³eca³eca³e
KO£O ZODIAKALNE DZIELI SIÊ KOLEJNO PRZEZ NATURAL-
NE LICZBY CA£KOWITE: 1, 2, 3, 4, 5, itd. otrzymuj¹c horoskopy
harmoniczne okreœlane jako: 1 Harmoniczny, 2 Harmoniczny = 2H
(w skrócie), 3 Harmoniczny = 3H itp.

Horoskopy harmoniczne nie wnosz¹nie wnosz¹nie wnosz¹nie wnosz¹nie wnosz¹ NOWYCH ZASAD do astrologii,
a jedynie rozszerzaj¹ dziedzinêrozszerzaj¹ dziedzinêrozszerzaj¹ dziedzinêrozszerzaj¹ dziedzinêrozszerzaj¹ dziedzinê ZNANYCH, przede wszystkim prowa-prowa-prowa-prowa-prowa-
dz¹ do rozszerzeniadz¹ do rozszerzeniadz¹ do rozszerzeniadz¹ do rozszerzeniadz¹ do rozszerzenia TRADYCYJNEJ KONCEPCJI ASPEKTÓW. Dziê-
ki tej metodzie uzyskuje siê du¿o g³êbsz¹ g³êbsz¹ g³êbsz¹ g³êbsz¹ g³êbsz¹ INFORMACJÊ o danej osobie.

Technika stosowania podzia³ów harmonicznych harmonicznych harmonicznych harmonicznych harmonicznych by³a przez wieki i jest
u¿ywana do dziœ w astrologii hinduskiej dla wszelkiego rodzaju predykcji,
„harmoniki” maj¹ wiêc swe korzenie w tradycyjnej astrologii Wschodu.

Na Zachodzie – teoriê harmonicznych horoskopów przewidywa³ przewidywa³ przewidywa³ przewidywa³ przewidywa³ ju¿
Pitagoras Pitagoras Pitagoras Pitagoras Pitagoras (ok. 572–497 p.n.e.), gr. matematyk i filozof z Samos, m.in.
twórca pocz¹tków „teorii liczb” i koncepcji harmonii Kosmosu. Znane
jest jego powiedzenie, ¿e „...liczba jest istot¹ wszelkich rzeczy”.

Podzia³ ko³a zodiakalnego – 360° przez kolejne liczby naturalne wi¹¿e
siê równie¿ z g³êbokim rozumieniem znaczenia tych liczb, zatem siêga
równie¿ do numerologii.

Zagadnienie podzia³ów harmonicznych „pchn¹³” do przodu równie¿
Johannes KJohannes KJohannes KJohannes KJohannes Keplereplereplereplerepler (1571–1630), niemiecki astronom i matematyk zaj-
muj¹cy siê równie¿ astrologi¹ (na podstawie jego obserwacji opracowano
m.in. tablice ruchów planet – „Tabulae Rodolfinae” – odpowiednik dzi-
siejszych efemeryd; odkry³ eliptyczny kszta³t orbit planetarnych, co przed-
stawi³ w swej „Astronomia nova”; opisa³ zwi¹zki miêdzy odleg³oœciami
i okresami obiegu planet zawarte w pracy – „Harmonices mundi”) po-
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przez sw¹ teoriê aspektów i wprowadzenie serii kwintyli, która wspó³cze-
œnie koresponduje z 5 Harmoniczn¹.

Koncepcjê tê rozwin¹³ prawdopodobnie w r. 1930 szwajcarski astrolog
Karl KrafftKarl KrafftKarl KrafftKarl KrafftKarl Krafft, który u¿y³ okreœlenia „harmoniki” dla falowych wzorów,
zaobserwowanych podczas swych badañ statystycznych nad d³ugowiecz-
noœci¹, chorobami, talentami i ich efektami. Interesuj¹cym jest fakt, ¿e
termin ten zosta³ zupe³nie niezale¿nie u¿yty przez badaczy liczb.

Z kolei amerykañski in¿. John NelsonJohn NelsonJohn NelsonJohn NelsonJohn Nelson – prowadz¹cy badania nad
krótkimi falami radiowymi i który nie uwa¿a³ siê za astrologa, stwierdzi³,
¿e istnieje zwi¹zek miêdzy aspektami konfiguracji planet – a zaburzenia-
mi w przep³ywie krótkich fal radiowych. Aspekty grup planet nazwa³
„równoczesnymi wielokrotnymi harmonikami”.

Astrolog Theodor LandscheidTheodor LandscheidTheodor LandscheidTheodor LandscheidTheodor Landscheid, który g³ównie interesowa³ siê zagadnie-
niem galaktyk (przyrównywa³ nasz¹ Galaktykê do ¿yj¹cego organizmu),
u¿y³ terminu „harmoniki” dla okreœlenia ma³ych aspektów miêdzy plane-
tami zewnêtrznymi, które wi¹za³ z okresami „s³onecznej aktywnoœci”.

Teoriê „harmoników” w pe³ni rozwin¹³ angielski astrolog – John AJohn AJohn AJohn AJohn Ad-d-d-d-d-
deydeydeydeydey (urodzony 15 czerwca 1920 r. w Barnsley; Yorkshire w Anglii). W la-
tach 1956/57 w swych studiach nad przypadkami d³ugowiecznoœci i polio
da³ podwaliny „falowej teorii” w astrologii. Przez lata jego w³asnych
eksperymentów i obserwacji, jak i analizy statystycznych prac innych
jak: Donald BradleyDonald BradleyDonald BradleyDonald BradleyDonald Bradley, R. C. F, R. C. F, R. C. F, R. C. F, R. C. Firebraceirebraceirebraceirebraceirebrace czy Michel GauquelinMichel GauquelinMichel GauquelinMichel GauquelinMichel Gauquelin doszed³ do
wniosku, ¿e symbolizm astrologiczny mo¿e byæ rozumiany w zakresie
koncepcji podstawowych cykli i liczb. Wykazywa³, ¿e wszystkie astrolo-
giczne efekty od znaków, domów, aspektów i midpunktów po takie szcze-
gó³y, jak pojedyncze stopnie czy hinduskie – shodasavargas – (ogólna
nazwa podzia³ów znaku na liczne, drobne odcinki) mo¿na doskonale
zrozumieæ poprzez „kosmiczne okresy harmoniczne”.

Uwa¿a³, ¿e u pod³o¿a znaczenia teorii harmonicznej le¿y numerologia.
Stwierdzi³, ¿e wszystkie integralne podzia³y 360° cyklu w zakresie spe-
cjalistycznych znaczeñ mog¹ byæ podstaw¹ dla nowych studiów astrolo-
gicznych, jak i wchodz¹ w zakres fundamentalnych pocz¹tków zasad
astrologii.

Zgodnie z jego teori¹ zrozumienie znaczenia ka¿dej liczby w sensie
pitagorejskim, jak i zrozumienie ka¿dego poszczególnego cyklu pozwoli
astrologom zrekonstruowaæ zasady astrologii od podstaw.

Teoriê harmoników J. Addey’a okreœlono astrologicznym modelem
„sinusoidalnych fal”„sinusoidalnych fal”„sinusoidalnych fal”„sinusoidalnych fal”„sinusoidalnych fal”, który jest ca³kowitym przeciwieñstwem astrolo-
gicznego modelu „pude³ek” = „boksów” (ogólnie przyjêty system po-
dzia³u na odgraniczone od siebie znaki i domy – model popularnie

CZYM JEST ASTROLOGIA HARMONICZNA?
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stosowany do interpretacji horoskopów natalnych). Teoriê fal fal fal fal fal – Addey
dok³adnie opisa³ w swym podrêczniku pt. „Harmonics in Astrology”,
w której podaje: „...fale, z którymi bêdziemy mieæ do czynienia nazywaj¹
siê sinusoidalnymi... sinusoidalne fale s¹ wynikiem prostych, harmonicz-
nych ruchów – jak ruch wahad³a, kamertonu czy fal œwietlnych. Pierwszy
Harmonik sk³ada siê tylko z jednej fali o d³ugoœci 360°, drugi Harmonik
– z 2 fal o d³ugoœci 180° ka¿da itp. Fale te mo¿na u³o¿yæ wokó³ siebie
w postaci koncentrycznych kó³ od wewn¹trz (1H) w kierunku zewnêtrz-
nym, np. do 9H.

Zgodnie z t¹ teori¹ cechy planet w danym czasie s¹ zdeterminowane ich
pozycj¹ w odnoœnej fali harmonicznej (w numerze harmoniku). W ka¿dym
harmoniku planeta mo¿e padaæ na inn¹ czêœæ fali, np. w jednym bêdzie
uk³adaæ siê na „grzbiecie” fali, w drugim w jej najni¿szym punkcie tzw.
„dolinie”, zaœ w trzecim w po³owie drogi miêdzy grzbietem i dolin¹.

Teoriê harmoniczn¹ Addey’a podjê³o wielu astrologów wspó³czesnych,
szczególnie w Anglii. Np. Charles HarveyCharles HarveyCharles HarveyCharles HarveyCharles Harvey – prezydent Zwi¹zku Astrolo-
gów Angielskich pisa³, ¿e wielk¹ zas³ug¹ tej teorii jest: 1) ukazanie
wspólnych podstaw dla zrozumienia niemal wszystkich istniej¹cych kon-
cepcji astrologicznych w tradycji Wschodu i Zachodu; 2) dostarczenie
metodologii do obliczeñ statystycznych we wszystkich dziedzinach astro-
logii; 3) pozwala logicznie rozszerzyæ i wyraziæ istniej¹ce zasady astrolo-
gii w sposób, którego nie stosowano wczeœniej.

Z kolei Geoffrey DeanGeoffrey DeanGeoffrey DeanGeoffrey DeanGeoffrey Dean wierzy³, ¿e studia nad harmonikami razem
z systematycznym œledzeniem symboliki liczb mog¹ ostatecznie przeko-
naæ naukowych teoretyków astrologii.

HARMONIKI w sposób istotny zwi¹zane s¹zwi¹zane s¹zwi¹zane s¹zwi¹zane s¹zwi¹zane s¹ z ASPEKTAMI. Aby
nale¿ycie zinterpretowaæ aspekty harmoniczne, niezbêdne jest zacz¹æ odniezbêdne jest zacz¹æ odniezbêdne jest zacz¹æ odniezbêdne jest zacz¹æ odniezbêdne jest zacz¹æ od
nale¿ytego zrozumienia aspektów tradycyjnychzrozumienia aspektów tradycyjnychzrozumienia aspektów tradycyjnychzrozumienia aspektów tradycyjnychzrozumienia aspektów tradycyjnych.

W tradycyjnej astrologii aspektem o najwiêkszym znaczeniu jest ko-
niunkcja. Kiedy 2 planety w horoskopie natalnym s¹ wwwww kkkkkoniunkoniunkoniunkoniunkoniunkcjicjicjicjicji,     roz-
patrywane s¹ jako powi¹zane czy „zlane” jedna z drug¹, czyli zwi¹zekzwi¹zekzwi¹zekzwi¹zekzwi¹zek
miêdzy nimi ma charakter „JEDNOŒCI” – numerologicznie odpowiada
wibracji liczby 1 – liczby niepodzielnej, która stwarza wszystkie inne
liczby i sam¹ siebie. Symbolizuje esencjê bytu i ego jednostki, jak i wska-
zuje si³ê samoœwiadomoœci. To: pocz¹tek, indywidualnoœæ, aspiracje.

Kolejn¹ grupê tradycyjnych aspektów tworz¹ tzw. aspekty „ciê¿kie” lub
„trudne”, jak: OPOZYCJA, KWADRATURA, PÓ£KWADRAT i 3/4
KWADRAT.

Przy opozycji dwie planety le¿¹ w stosunku do siebie w odleg³oœci 180°,
czyli w po³owie (= 1/2) ko³a zodiakalnego; przy kwadraturze – le¿¹ w od-

CZYM JEST ASTROLOGIA HARMONICZNA?
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leg³oœci 1/4 ko³a; przy pó³kwadraturze lub 3/4 kwadraturze le¿¹ w odle-
g³oœci 1/8 lub 3/8 ko³a.

Jednak liczbê 4 mo¿na przedstawiæ jako 2 x 2, zaœ liczbê 8 – jako 2 x 2
x 2. Jak widaæ wszystkie te aspekty maj¹ charakter „DWOISTOŒCI”
odpowiadaj¹cej wibracji liczby 2.

Dwoistoœæ = 2 – jest symbolem dualizmu dualizmu dualizmu dualizmu dualizmu natury ludzkiej. Dwoistoœæ to:
napiêcie, konflikt, trudnoœci, wysi³ek. Dwoistoœæ to inaczej dualizmdualizmdualizmdualizmdualizm: œwia-
domoœæ, ¿e wszystko co istnieje ma swoje przeciwieñstwo przeciwieñstwo przeciwieñstwo przeciwieñstwo przeciwieñstwo (dzieñ – noc,
dobro – z³o, biel – czerñ, narodziny – œmieræ itp.).

Aspekty planet o charakterze dualistycznym tworz¹ zwi¹zki napiêcio-
we, trudne.

Nastêpnym aspektem tradycyjnym jest TRYGON – zaliczany do aspek-
tów „³atwych” – „miêkkich”. Planety w stosunku do siebie le¿¹ w odle-
g³oœci 1/3 ko³a. Aspekt ten ma charakter czystej „TROISTOŒCI” –
odpowiada wibracji liczby 3.

Dla astrologów – troistoœæ – równoznaczna jest z harmoni¹, przyjem-
noœci¹, radoœci¹, ³atwoœci¹, „wolnym przep³ywem”.

Symbolicznie ujmuj¹c zagadnienie – liczba 3 jest sum¹: 1 + 2 = 3
– to wp³yw jednoœci (1) na dualnoœæ (2), co owocuje harmoni¹ (3). Akt
twórczy rozwi¹zuje konflikt dualizmu, to: kreatywnoœæ, dzia³anie, spe³-
nienie.

Na koniec mamy grupê aspektów o charakterze „mieszanym”: SEK-
STYL, PÓ£SEKSTYL i KWINKUNKS.
SEKSTYL – (1/6 okrêgu) jest uwa¿any za aspekt „miêkki” zbli¿ony

w dzia³aniu do trygonu. Jest jednak symbolizowany przez
liczbê 6 – czyli mo¿e byæ przedstawiony jako 2 x 3 –
element dwoistoœci (napiêcie, wysi³ek itp.) dodany tu jest
do „czystego szczêœcia i radoœci” – trygonu; przy sekstylu
osoba zmaga siê z przeciwnoœciami dla osi¹gniêcia szczê-
œcia i radoœci.
Numerologicznie – liczba 6 to suma 3 + 3 – tzw. „pieczêæ
Salomona” = zjednoczenie materii i ducha. Zawiera w so-
bie koniecznoœæ wyboru dalszej drogi ¿yciowej pomiêdzy
³atwiejsz¹, zorientowan¹ na materialny aspekt ¿ycia,
a trudniejsz¹ wymagaj¹c¹ wielu wyrzeczeñ œcie¿kê du-
chow¹.

PÓ£SEKSTYL i KWINKUNKS – reprezentuj¹ 1/12 i 5/12 ko³a. Licz-
bê 12 mo¿na przedstawiæ jako 2 x 2 x 3. Jest tu po³¹cze-
nie dwoistoœci z troistoœci¹, z tym, ¿e wiêcej jest tu

CZYM JEST ASTROLOGIA HARMONICZNA?
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elementu konfliktu i wysi³ku (dwie 2-ki), zatem aspekty
te uwa¿ane s¹ za „trudniejsze”.

Oprócz w/w tradycyjnych aspektów spotkamy siê z wieloma innymi,
wynikaj¹cymi z podzia³u ko³a zodiakalnego przez takie liczby jak 5, 7, 9,
o których bêdzie mowa w dalszej czêœci podrêcznika.

Wielu autorów uwa¿a, ¿e znaczenie harmoników jest w swej istocie –
zwi¹zane ze znaczeniem liczb, np. astrolog amerykañski – Nona GwynnNona GwynnNona GwynnNona GwynnNona Gwynn
PPPPPressressressressress sugeruje, ¿e np. 5 Harmonik, który odpowiada aspektowi kwintylu
koresponduje z 5 domem natalnym – ze znakiem Lwa i jego w³adc¹ – S³oñ-
cem skupiaj¹c siê na twórczoœci, dzieciach, sprawach mi³osnych i rozrywce.
Z kolei 15 Harmonik – jest kwindecilem, lecz liczbê 15 mo¿na przedstawiæ
jako 1 + 5 = 6, a szóstka koresponduje z 6 domem, Pann¹ i jej w³adc¹ –
Merkurym i skupia siê na zdrowiu fizycznym, pracy, us³ugach.

Zestaw pierwszych 30-tu harmoników i odpowiadaj¹cych im odleg³o-
œci k¹towych podano w zamieszczonej „Tabeli harmoników”.

Nale¿y mieæ zawsze na uwadze, ¿e horoskop harmoniczny jest tylko
sposobem przedstawienia informacji i dope³nia dope³nia dope³nia dope³nia dope³nia horoskop natalny.

Horoskop harmoniczny mo¿e daæ klucz do zrozumienia wa¿nych cech
osobowoœci danego cz³owieka.

CZYM JEST ASTROLOGIA HARMONICZNA?
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TABELA HARMONIKÓW

Numer Odleg³oœæ Nazwa
harmoniczny k¹towa aspektu

1 360° = 0° koniunkcja
2 180° opozycja
3 120° trygon
4 90° kwadratura
5 72° kwintyl
6 60° sekstyl
7 51°25.7´ septyl
8 45° pó³kwadrat = oktyl
9 40° novil

10 36° decil = semikwintyl
11 32°43.6´ undecil
12 30° pó³sekstyl = dodecil
13 27°41.5´
14 25°42.8´
15 24° kwindecil
16 22°30´ semioktyl
17 21°10.6´
18 20°
19 18°56.8´
20 18° semidecil = vigintyl
21 17°8.6´
22 16°21.8´
23 15°39.1´
24 15°
25 14°24´
26 13°50.8´
27 13°20´
28 12°51.4´
29 12°24.8´
30 12°

CZYM JEST ASTROLOGIA HARMONICZNA?



PRZYGOTOWANIE HOROSKOPU
HARMONICZNEGO

OOOOObliczanie bliczanie bliczanie bliczanie bliczanie horoskopu harmonicznego jest zupe³nie proste. Jak ju¿ wspo-
mniano – horoskop natalny mo¿na „rozbiæ” na ca³y szereg szereg szereg szereg szereg horoskopów
harmonicznych, tworz¹c pewien „ci¹g” pozwalaj¹cy na wnikanie coraz
g³êbiej w istotê powi¹zañ (poprzez aspekty) planetarnych, uk³adaj¹cych
siê za ka¿dym razem w odmienne wzory = konfiguracje dziel¹c dziel¹c dziel¹c dziel¹c dziel¹c ca³e ko³o
zodiakalne, czyli 360° przez kolejne liczby ca³kowite: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ...
9, ... 15, itd., co oczywiœcie daje w konsekwencji wielk¹ iloœæ horoskopów.
W praktyce jednak wykorzystuje siê tylko niektóre z nich, chocia¿ J. Ad-
dey uwa¿a³, ¿e kkkkkolejne harmoniki olejne harmoniki olejne harmoniki olejne harmoniki olejne harmoniki tzn. 1H, 2H, 3H, ... 10H, ... 25H itp.
kkkkkoresponduj¹ zoresponduj¹ zoresponduj¹ zoresponduj¹ zoresponduj¹ z wiekiemwiekiemwiekiemwiekiemwiekiem osoby.

Tym sposobem 1H – jest niczym innym jak horoskopem natalnymnatalnymnatalnymnatalnymnatalnym
i odpowiada 1. rokowi ¿ycia cz³owieka; 2H – odpowiada 2. rokowi; 5H –
5. rokowi ¿ycia; 25H – to 25. rok ¿ycia osoby itp.

Dziel¹c ko³o zodiakalne przez dan¹ liczbê otrzymujemy odpowiedni¹ iloœæ
równych równych równych równych równych segmentów, np. chc¹c otrzymaæ 5. Harmonik – dzielimy 360° przez
5 i otrzymujemy 5 równych segmentów, z których ka¿dy liczy 72°.

Zaczynaj¹c od 0° Barana:
– 1. segment siêga od 0° Barana – 12° BliŸni¹t,
– 2. segment siêga od 12° Barana – 24° Lwa,
– 3. segment siêga od 24° Lwa –  6° Skorpiona,
– 4. segment siêga od 6° Skorpiona – 18° Kozioro¿ca,
– 5. segment siêga od 18° Kozioro¿ca – 0° Barana.

Aby z danego horoskopu natalnego natalnego natalnego natalnego natalnego otrzymaæ horoskop harmoniczny harmoniczny harmoniczny harmoniczny harmoniczny –
mno¿ymy pozycje wszystkich planetmno¿ymy pozycje wszystkich planetmno¿ymy pozycje wszystkich planetmno¿ymy pozycje wszystkich planetmno¿ymy pozycje wszystkich planet, jak i g³ównych punktówg³ównych punktówg³ównych punktówg³ównych punktówg³ównych punktów horoskopu
przez tak¹ liczbê liczbê liczbê liczbê liczbê – jaki harmonik jaki harmonik jaki harmonik jaki harmonik jaki harmonik chcemy otrzymaæotrzymaæotrzymaæotrzymaæotrzymaæ.

Praktycznie robimy to w nastêpuj¹cy sposób:
1. Zodiakaln¹ pozycjê planet i innych punktów horoskopu – jak ascen-

dent i MC sprowadzamy sprowadzamy sprowadzamy sprowadzamy sprowadzamy do ich bezwzglêdnej d³ugoœci ekliptycznejbezwzglêdnej d³ugoœci ekliptycznejbezwzglêdnej d³ugoœci ekliptycznejbezwzglêdnej d³ugoœci ekliptycznejbezwzglêdnej d³ugoœci ekliptycznej –
licz¹c od 0° Barana.

2. D³ugoœæ tê mno¿ymy mno¿ymy mno¿ymy mno¿ymy mno¿ymy przez liczbê harmonikliczbê harmonikliczbê harmonikliczbê harmonikliczbê harmonikuuuuu (np. przez 4 dla 4.
Harmoniku).

3. Je¿eli wynik wynik wynik wynik wynik jest wiêkwiêkwiêkwiêkwiêkszy szy szy szy szy ni¿ 360°, wówczas odejmujemy odejmujemy odejmujemy odejmujemy odejmujemy od niej 360
i powtarzamy powtarzamy powtarzamy powtarzamy powtarzamy tê operacjê tyle razy, a¿ otrzymamy liczbê mniejsz¹ mniejsz¹ mniejsz¹ mniejsz¹ mniejsz¹ lub
równ¹ równ¹ równ¹ równ¹ równ¹ 360.
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4. Otrzyman¹ liczbê dzielimy liczbê dzielimy liczbê dzielimy liczbê dzielimy liczbê dzielimy przez 30, aby ponownie ponownie ponownie ponownie ponownie otrzymaæ d³ugoœæd³ugoœæd³ugoœæd³ugoœæd³ugoœæ
zodiakzodiakzodiakzodiakzodiakaln¹aln¹aln¹aln¹aln¹ planety lub punktu, np.:

a) mamy planetê w 17°21´ BliŸni¹t i chcemy uzyskaæ jej pozycjê
w 5. Harmoniku;

17°21´ BliŸni¹t = 60° + 17°21´ = 77°21´ – bezwzglêdna d³ugoœæ
liczona od 0° Barana

 77° 21´
x 5 x 5

 385° 105´ = 1°45´

385°
+1°45´

386°45´
– 360°

26°45´ = 26°45´ Barana – w 5. Harmo-
niku planeta bêdzie
w 26°45´ Barana

b) mamy planetê w 10°11´ Ryb i chcemy uzyskaæ jej pozycjê w 7. Har-
moniku;

10°11´ Ryb = 330° + 10°11´ = 340°11´

 340° 11´
 x 7 x 7
2380° 77´ = 1°17´

2380°
+ 1°17´

2381°17´ – od tej cyfry odejmujemy
360° a¿ 6 razy i otrzymujemy
221°17´ = 11°17´ Skorpiona
= pozycja planety w 7. Har-
moniku

c) mamy ascendent w 15° Byka i chcemy uzyskaæ jego pozycjê w 4. Har-
moniku;

PRZYGOTOWANIE HOROSKOPU HARMONICZNEGO
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15° Byka = 45° · 4 = 180° = 0° Wagi = pozycja ascendentu
w 4. Harmoniku

Przeliczanie d³ugoœci ekliptycznej na pozycjê zodiakaln¹ u³atwi poni¿-
sza tabela:

0° Barana = 0° 0° Wagi = 180°
0° Byka = 30° 0° Skorpiona = 210°
0° BliŸni¹t = 60° 0° Strzelca = 240°
0° Raka = 90° 0° Kozioro¿ca = 270°
0° Lwa = 120° 0° Wodnika = 300°
0° Panny = 150° 0° Ryb = 330°

Maj¹c przeliczone planety oraz ascendent i MC z horoskopu natalnego
przystêpujemy do rozrysowania rozrysowania rozrysowania rozrysowania rozrysowania schematu horoskopu harmonicznegoharmonicznegoharmonicznegoharmonicznegoharmonicznego.

Przede wszystkim nale¿y zaznaczyæ, ¿e w horoskopach harmonicz-
nych DOMY maj¹ du¿o mniejsze znaczeniemniejsze znaczeniemniejsze znaczeniemniejsze znaczeniemniejsze znaczenie w porównaniu z horoskopa-
mi natalnymi i praktycznie nie stosuje siê ich. W ka¿dym razie wiêkszoœæ
astrologów harmonicznych nie uwzglêdnia podzia³u na domy. Je¿eli jed-
nak chcemy zastosowaæ domifikacjê wówczas stosuje siê podzia³ podzia³ podzia³ podzia³ podzia³ na RÓW-
NE DOMY, które wynikaj¹ albo z POZYCJI ASCENDENTU, albo
z POZYCJI MC.

Wed³ug pewnej grupy astrologów ma to swoiste znaczenie:
– horoskop harmoniczny o równych domach odliczanych od pozycji

ASCENDENTU odnosi siê bardziej do ¿ycia osobistego cz³owiek¿ycia osobistego cz³owiek¿ycia osobistego cz³owiek¿ycia osobistego cz³owiek¿ycia osobistego cz³owiekaaaaa,
– horoskop harmoniczny o równych domach odliczanych od pozycji MC

odnosi siê przede wszystkim do ¿ycia publicznego¿ycia publicznego¿ycia publicznego¿ycia publicznego¿ycia publicznego.
Jak zwykle, która z metod jest lepsza, musi zadecydowaæ praktyka.

Ka¿dy, kto zajmuje siê harmonikami, powinien wypracowaæ swój w³asny
styl interpretacji.

Poni¿ej zosta³ podany przyk³ad horoskopu natalnego, z którego zosta³
wyprowadzony wyprowadzony wyprowadzony wyprowadzony wyprowadzony 4. i 5. horoskop harmoniczny = 4H i 5H.

PRZYGOTOWANIE HOROSKOPU HARMONICZNEGO
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PRZYK£ADOWY HOROSKOP NATALNY

1. PRZYGOTOWANIE horoskopu harmonicznego = 4. harmonik4. harmonik4. harmonik4. harmonik4. harmonik = 4H 4H 4H 4H 4H
a) przeliczamy pozycje zodiakalne planet, ascendentu i MC na ich bez-

wzglêdnoœæ d³ugoœæ ekliptyczn¹; mno¿ymy przez 4; uzyskany wynik
ponownie przeliczamy na pozycjê zodiakaln¹:

– natalne A – 14°10´ U = 314°10´ x 4 = 1256°40´
– 360°

896°40´
– 360°

536°40´
– 360°

176°40´ = 26°40´ P

PRZYGOTOWANIE HOROSKOPU HARMONICZNEGO
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– natalny B–26°51´S=266°51´x4=1064°204´=1067°24´
– 360°

707°24´
– 360°

347°24´=17°24´V

– natalny C–16°37´U=316°37´x4=1264°148´=1266°28´
– 360°

906°28´
– 360°

546°28´
– 360°

186°28´=6°28´Q

– natalna D–20°14´V=350°14´x4 =1400°56´
– 360°
1040°56´

– 360°
680°56´

– 360°
320°56´= 20°56´U

– natalny E – 21°13´Kx 4 =84°52´= 24°52´M
– natalny F – 6°33´Kx 4 =24°132´= 26°12´K
– natalny G – 25°44´Kx 4 =100°176´= 102°56´ = 12°56´N
– natalny H – 18°00´Lx 4 =192°00´= 12°00´Q

– natalny I – 25°08´P=175°08´x 4 = 700°32´
– 360°

340°32´=10°32´V
– natalny J – 1°30´O =121°30´x 4 =484°120´=486°

– 360°
126° = 6°00´O

– natalny AS w 5°30´S=245°30´x 4 =980°120´=983°
– 360°

622°
– 360°

262°= 22°S

PRZYGOTOWANIE HOROSKOPU HARMONICZNEGO
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– natalny DS w 5°30´M=65°30´x4 = 260°120´=262°=22°S

– natalny MC w 3°30´Q=183°30´x4 =732°120´=734°
– 360°

374°
– 360°

14° = 14°00´K

– natalny IC w 3°30´K x 4 = 12°120´ = 14° K

UWAGA! We wszystkich wszystkich wszystkich wszystkich wszystkich horoskopach – 4. HARMONIK natalny Anatalny Anatalny Anatalny Anatalny ASSSSS
i natalny DSnatalny DSnatalny DSnatalny DSnatalny DS tworz¹ tworz¹ tworz¹ tworz¹ tworz¹ KONIUNKCJÊ; równie¿ natalny MC natalny MC natalny MC natalny MC natalny MC i natalny ICnatalny ICnatalny ICnatalny ICnatalny IC
tworz¹ KONIUNKCJÊ.

b) schemat horoskopu – 4. harmonik4. harmonik4. harmonik4. harmonik4. harmonik:
na ko³o zodiakalne nanosimy pozycje przeliczonych na 4H planet oraz
AS, DS, MC, IC z tym, ¿e tradycyjnie – znak, w którym wypada AS
umieszczamy po lewej lewej lewej lewej lewej (= wschodniejwschodniejwschodniejwschodniejwschodniej) stronie horoskopu.
NIE ZAZNACZAMY DOMÓW!

PRZYGOTOWANIE HOROSKOPU HARMONICZNEGO
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c) schemat horoskopu – 4. harmonik4. harmonik4. harmonik4. harmonik4. harmonik:
zastosowano podzia³ na RÓWNE DOMY odliczone od ASCEN-
DENTU.

PRZYGOTOWANIE HOROSKOPU HARMONICZNEGO
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d) schemat horoskopu – 4. harmonik4. harmonik4. harmonik4. harmonik4. harmonik:
zastosowano podzia³ na RÓWNE DOMY odliczone od MC.

2. PRZYGOTOWANIE horoskopu harmonicznego – 5. harmonik5. harmonik5. harmonik5. harmonik5. harmonik = 5 H5 H5 H5 H5 H
a) przeliczamy pozycje zodiakalne planet i wa¿nych punktów horoskopu

natalnego na ich bezwzglêdn¹ d³ugoœæ ekliptyczn¹, któr¹ teraz mno-
¿ymy przez 5 i ponownie przeliczamy na pozycjê zodiakaln¹.
Poniewa¿ mamy ju¿ w poprzednim przyk³adzie pozycje zodiakalne
przeliczone na bezwzglêdn¹ d³ugoœæ ekliptyczn¹, pos³u¿ymy siê ni¹ od
razu dla dalszych obliczeñ.
I tak:
– natalne A – 314°10´ x 5 = 1570°50´

– 360°
1210°50´
– 360°

850°50´
– 360°

490°50´
– 360°

130°50´ = 10°50´ O

PRZYGOTOWANIE HOROSKOPU HARMONICZNEGO
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– natalny B – 266°51´ x 5 = 1330°255´= 1334°15´
– 360°

974°15´
– 360°

614°15´
– 360°

254°15´ = 14°15´ S

– natalny C – 316°37´ x 5 = 1580°185´ = 1583°05´
– 360°
1223°05´

– 360°
863°05´

– 360°
503°05´

– 360°
143°05´ = 23°05´ O

– natalna D – 350°14´ x 5 = 1750°70´ = 1751°10´
– 360°
1391°10´

– 360°
1031°10´

– 360°
671°10´

– 360°
311°10´ = 11°10´ U

– natalny E – 21°13´ x 5= 105°65´ = 106°05´ = 16°05´ N
– natalny F –  6°33´  x 5= 30°165´ = 32°45´ = 2°45´ L
– natalny G – 25°44´ x 5= 125°220´= 128°40´ = 8°40´ O
– natalny H – 18°00´ x 5= 240° = 0°00´ S

– natalny I – 175°08´ x 5 = 875°40´
– 360°

515°40´
– 360°

155°40´ = 5°40´ P

PRZYGOTOWANIE HOROSKOPU HARMONICZNEGO
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– natalny J – 121°30´ x 5 =605°150´=607°30´
– 360°

247°30´ = 7°30´S

– natalny ascendent – 245°30´ x 5=1225°150´=1227°30´
– 360°

867°30´
– 360°

507°30´
– 360°

147°30´=27°30´O
– natalny MC – 183°30´ x 5 = 915°150´=917°30´

– 360°
557°30´

– 360°
197°30´ = 17°30´ Q

b) schemat horoskopu – 5. harmonik5. harmonik5. harmonik5. harmonik5. harmonik:
na ko³o zodiakalne nanosimy pozycje przeliczonych na 5H – planet
oraz AS i MC – umieszczaj¹c tradycyjnie znak, na który pada AS po
lewej stronie horoskopu. BEZ PODZIA£U NA DOMY!

PRZYGOTOWANIE HOROSKOPU HARMONICZNEGO
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c) schemat horoskopu – 5. harmonik5. harmonik5. harmonik5. harmonik5. harmonik:
– podzia³ na RÓWNE DOMY odliczone odliczone odliczone odliczone odliczone od ASCENDENTU.

PRZYGOTOWANIE HOROSKOPU HARMONICZNEGO
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d) schemat horoskopu – 5. harmonik5. harmonik5. harmonik5. harmonik5. harmonik:
– podzia³ na RÓWNE DOMY odliczone odliczone odliczone odliczone odliczone od MC.

PRZYGOTOWANIE HOROSKOPU HARMONICZNEGO



HARMONICZNE ORBY

PPPPPodobnie jak w horoskopie natalnym, tak i w harmonicznym planety
czy grupy planet tworz¹ miêdzy sob¹ aspektyaspektyaspektyaspektyaspekty, ale w zakresie odpowied-
nich odleg³oœci kodleg³oœci kodleg³oœci kodleg³oœci kodleg³oœci k¹towych¹towych¹towych¹towych¹towych zw. ORBAMI. S¹ one œciœle okreœlone dla od-
miennych aspektów.

Wed³ug J. Addey’a – w horoskopach harmonicznych... „zakres orb
musi byæ wprost proporcjonalny do numeru harmoniku”, tzn. jest to
liczba, przez któr¹ mamy podzieliæ podzieliæ podzieliæ podzieliæ podzieliæ ko³o, aby otrzymaæ nasz aspekt.
J. Addey proponuje nastêpuj¹ce zakresy orb:

Ogólnie dla aspektów Dla aspektów œcis³ych

koniunkcja 12° 2°
opozycja 6° 1°
trygon 4° 40´
kwadratura 3° 30´
sekstyl 2° 20´
pó³kwadrat 1°30´ 15´
pó³sekstyl/kwinkunks 1° 10´



OGÓLNE WSKAZANIA
INTERPRETACYJNE

OOOOOgóln¹, wa¿n¹ zasad¹ jest, ¿e ka¿dy horoskop harmoniczny harmoniczny harmoniczny harmoniczny harmoniczny powinien
byæ zawsze interpretowany wzawsze interpretowany wzawsze interpretowany wzawsze interpretowany wzawsze interpretowany w oparciu ooparciu ooparciu ooparciu ooparciu o horoskhoroskhoroskhoroskhoroskop natalnyop natalnyop natalnyop natalnyop natalny.....

W pierwszej pierwszej pierwszej pierwszej pierwszej kolejnoœci musimy zinterpretowaæ horoskop urodzenio-
wy, zaœ dopiero póŸniej horoskop harmoniczny harmoniczny harmoniczny harmoniczny harmoniczny powinien byæ rozpatrywa-
ny pod k¹tem prezentowania dodatkdodatkdodatkdodatkdodatkowych informacjiowych informacjiowych informacjiowych informacjiowych informacji, które s¹ czêœci¹
sk³adow¹ sk³adow¹ sk³adow¹ sk³adow¹ sk³adow¹ wzorów planetarnych zawartych w radix, a nie jako ca³kowicie
„nowy” obraz, gdy¿ planety zawarte w horoskopie natalnym s¹ takietakietakietakietakie
same same same same same – jak i w harmonicznym. Zatem rozpatruj¹c harmonik, musimy
mieæ obok radix, aby dokonaæ analizy porównawczej.

Niektórzy astrolodzy stosuj¹ obrysowanie obrysowanie obrysowanie obrysowanie obrysowanie horoskopu natalnego odpo-
wiednim horoskopem harmonicznym z tym, ¿e radix tworzy ko³o we-
wnêtrzne, granice domów zostaj¹ przed³u¿one w kierunku zewnêtrznego
ko³a, którym jest horoskop harmoniczny i wpisane weñ planety. Jako
wzór za³¹czono przyk³adowy horoskop natalny obrysowany horoskopem
harmonicznym – 4H.

Autorka stosuje w praktyce horoskopy harmoniczne bez zaznaczonych
domów i porównuje oba horoskopy rozrysowane oddzielnie.

PPPPPrzyk³ad:rzyk³ad:rzyk³ad:rzyk³ad:rzyk³ad:
szczególnie wa¿ne wa¿ne wa¿ne wa¿ne wa¿ne jest wynotowanie wynotowanie wynotowanie wynotowanie wynotowanie z horoskopu natalnego wszystkichnatalnego wszystkichnatalnego wszystkichnatalnego wszystkichnatalnego wszystkich
aspektów aspektów aspektów aspektów aspektów ŒCIS£YCH, jak i planet planet planet planet planet NIEASPEKTOWANYCH.

Œcis³e aspekty z horoskopu natalnego najczêœciej najczêœciej najczêœciej najczêœciej najczêœciej przewijaj¹ siê przez
seriê seriê seriê seriê seriê horoskopów harmonicznychharmonicznychharmonicznychharmonicznychharmonicznych, np. w jednym z horoskopów natalnych
wyst¹pi³a œcis³a kwadratura Mars/Pluton. Okaza³o siê, ¿e w kolejnych
horoskopach harmonicznych utworzy³a aspekty z ró¿nymi planetami i tak:
w 4H – Jowisz utworzy³ koniunkcjê z Marsem i Plutonem; w 5H – We-
nus tworzy³a koniunkcjê z Marsem i kwadraturê z Plutonem; w 7H –
Ksiê¿yc by³ w pó³kwadraturze do Marsa i Plutona; w 9H – Merkury by³
w trygonie do Marsa, a w kwinkunksie do Plutona. Jak widaæ, przy ta-
kiej iloœci po³¹czeñ – kwadratura Mars/Pluton okazuje siê niemal „cen-
tralnym” aspektem dla zrozumienia osobowoœci tego cz³owieka.

Planeta nieaspektowana nieaspektowana nieaspektowana nieaspektowana nieaspektowana w horoskopie natalnym zwykle wywiera moc-
ny wp³yw na osobowoœæ cz³owieka. W tej sytuacji nale¿y sprawdziæ po-
przez seriê horoskopów harmonicznych, czy przypadkiem nie wchodzi



29

ona w sk³ad innych konfiguracji. Taki aspekt wska¿e sposóbsposóbsposóbsposóbsposób, w jaki cz³o-
wiek mo¿e zintegrowaæ jej wp³yw ze swoj¹ osobowoœci¹, np. dana osoba
ma w horoskopie natalnym nieaspektowanego Marsa; okazuje siê, ¿e
w jej horoskopie harmonicznym – 5H – Mars tworzy kwadraturê z Plu-
tonem, sekstyl z Ksiê¿ycem, pó³kwadrat ze S³oñcem, Jowiszem i Ura-
nem, zatem Mars wykazuje cechy 5-harmonikowe i tylko w taki sposób
mo¿e byæ wyra¿ony (o cechach 5H bêdzie mowa dalej).

W horoskopie harmonicznym du¿e znaczenie maj¹ konfiguracje =
„wzory” aspektów. Jest to grupa 3 lub wiêkszej iloœci planet tworz¹cych
wspóln¹ konfiguracjê powi¹zan¹ aspektami.

Mo¿emy spotkaæ siê z ró¿norodnymi konfiguracjami, np. 3 planety mog¹
tworzyæ potrójn¹ koniunkcjê; jedn¹ koniunkcjê i dwie opozycje; T-kwa-
drat; Wielki Trygon; kwadraturê i dwa pó³kwadraty itp.

W horoskopie harmonicznym niekoniecznie trzeba interpretowaæ ka¿-
dy aspekt, ale pojedynczy pojedynczy pojedynczy pojedynczy pojedynczy aspekt nie nie nie nie nie powi¹zany z innymi planetami

OGÓLNE WSKAZANIA INTERPRETACYJNE
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mo¿e byæ bardzo znacz¹cyznacz¹cyznacz¹cyznacz¹cyznacz¹cy. Niemniej konfiguracja, która do tego tworzy
wiele innych powi¹zañ, mo¿e mieæ kkkkkolosalne olosalne olosalne olosalne olosalne znaczenie wskazuj¹c, ¿e
osoba jest w stanie integrowaæ integrowaæ integrowaæ integrowaæ integrowaæ te planetarne si³y w sposób wskazany
przez numer numer numer numer numer harmoniku, w którym ta sytuacja zachodzi.

ASPEKTY ŒCIS£E – im aspekt jest œciœlejszyœciœlejszyœciœlejszyœciœlejszyœciœlejszy, tym mocniejszy mocniejszy mocniejszy mocniejszy mocniejszy bê-
dzie jego efektefektefektefektefekt, nawet wtedy, gdy nie wchodzi w sk³ad aspektów jakiejœ
konfiguracji, choæ jego dzia³anie wzrasta, gdy jest powi¹zany z danym
wzorem planetarnym.

KLUCZOWE PLANETY – niekiedy w horoskopie harmonicznym wy-
stêpuj¹ dwie lub wiêcej konfiguracje, które s¹ ze sob¹ po³¹czone przez poje-poje-poje-poje-poje-
dyncz¹ dyncz¹ dyncz¹ dyncz¹ dyncz¹ planetê, która wchodzi w sk³ad tych wszystkich wzorów. Planeta ta
powinna powinna powinna powinna powinna byæ uwzglêdniania jako kluczowa planeta kluczowa planeta kluczowa planeta kluczowa planeta kluczowa planeta horoskopu i czêsto wyda-
je siê dzia³aæ jako dominuj¹ca si³a dominuj¹ca si³a dominuj¹ca si³a dominuj¹ca si³a dominuj¹ca si³a na sposób zachowania zachowania zachowania zachowania zachowania osoby.

Nale¿y zwróciæ uwagê na planety, które tworz¹ œcis³y œcis³y œcis³y œcis³y œcis³y aspekt z k¹tami
horoskopu harmonicznego, poniewa¿ one graj¹ prawdopodobnie znaczn¹
rolê i ich wp³yw jest widoczny w zachowaniu osoby. Szczególnie w przy-
padku opozycji opozycji opozycji opozycji opozycji miêdzy planetami zwi¹zanymi z osi¹ AS/DS lub MC/IC.

Precyzja interpretacji aspektów w horoskopie harmonicznym bêdzie za-
le¿eæ po pierwsze – od innych planet, które wchodz¹ w sk³ad aspektów
konfiguracji, a po drugie – od domów i znaków, które te planety zajmuj¹
w horoskopie natalnymnatalnymnatalnymnatalnymnatalnym, np.: weŸmy przypadkow¹ koniunkcjê Merkury/
Saturn z 7H i przeœledŸmy interpretacjê tego aspektu w zale¿noœci od
powi¹zañ z innymi planetami, jak i w zwi¹zku z po³o¿eniem w domach
i znakach, jakie zajmuje w horoskopie natalnym. Ogólna charakterystyka
aspektu mówi, ¿e „osoba z tym aspektem ma zdyscyplinowany sposób
myœlenia, jak i jej zainteresowanie oraz sposób komunikowania skierowa-
ne s¹ na sprawy praktyczne; mo¿e narzucaæ sobie pewne ograniczenia, jak
i zobowi¹zania w stosunku do innych ludzi”. Aspekt niesie inspiracjêinspiracjêinspiracjêinspiracjêinspiracjê.

U J. Addey’a – twórcy teorii harmonicznej w jego horoskopie natal-
nym Merkury jest w Raku w 12. domu w koniunkcji z Plutonem, co wska-
zuje na zg³êbienie przez Addey’a sekretów Uniwersum; z kolei Saturn
jest w Pannie w 2. domu, co sugeruje u niego potrzebê kontroli i ograni-
czeñ przez stosowanie analitycznych metod dla badañ otaczaj¹cego go
œwiata. Koniunkcja Merkury/Saturn w 7H Addey’a niesie mu zaintere-
sowanie podstawowymi prawami, które kontroluj¹ i ograniczaj¹ sposób
bycia ludzi i spraw na ziemi.

U jednego z pisarzy – Merkury jest w Pannie w 5. domu, a Saturn
w Baranie na szczycie 12. domu. Autor u¿y³ swej inspiracji do komuniko-
wania œwiatu swych pogl¹dów w sposób g³êboko saturniczny, tzn. uwa¿a³
pisanie za swój  obowi¹zek.

OGÓLNE WSKAZANIA INTERPRETACYJNE
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OOOOOgólne znaczenie planet nie ulega zmianie w porównaniu z astrologi¹
klasyczn¹ – urodzeniow¹. Jedynie w niektórych przypadkach nabieraj¹
pewnego, dodatkowego zabarwienia.

S£OÑCE
Reprezentuje „EGO” – sposób okazywania swej si³y i woli, mo¿liwoœci

twórcze w samorealizacji, si³y witalne.

KSIÊ¯YC
Ksiê¿yc nie pokazuje œwiadomoœci siebie, lecz œwiadomoœæ naszego

otoczenia. Dziêki „ksiê¿ycowej czêœci” naszej natury my nie dzia³amy,
lecz reagujemyreagujemyreagujemyreagujemyreagujemy. Ksiê¿yc pokazuje charakter naszych reakcji na ludzi,
sprawy i zdarzenia w naszym otoczeniu. Pozwala na instynktowne od-
czuwanie spraw, które s¹ na zewn¹trz nas samych i instynktowne reago-
wanie na nie.

Kolejne 3 planety: Merkury, Wenus i Mars wskazuj¹ na 3 podstawowe
cechy, dziêki którym dostosowujemy charakter naszych cech do otaczaj¹-
cego nas œwiata. Ka¿da z tych planet dzia³a na poziomie wewnêtrznym
i zewnêtrznym:

MERKURY
Na poziomie wewnêtrznym wewnêtrznym wewnêtrznym wewnêtrznym wewnêtrznym – Merkury prezentuje proces myœlenia,

rozum i logikê.
Na poziomie zewnêtrznym zewnêtrznym zewnêtrznym zewnêtrznym zewnêtrznym prezentuje proces komunikowania siê dziê-

ki s³owom is³owom is³owom is³owom is³owom i symbolomsymbolomsymbolomsymbolomsymbolom oraz pozwala na ujawnianie i prezentowanie na-
szego racjonalnego sposobu myœlenia i konkluzji.

WENUS
Na poziomie wewnêtrznym wewnêtrznym wewnêtrznym wewnêtrznym wewnêtrznym – Wenus prezentuje proces wartoœciowa-

nia, który wskazuje na to, co lubimy lub nie, na to co kochamy lub
nienawidzimy, kogo przyci¹gamy, a kogo unikamy.

Na poziomie zewnêtrznym zewnêtrznym zewnêtrznym zewnêtrznym zewnêtrznym wskazuje na nasz¹ sympatiê lub antypatiê
do innych ludzi wyra¿on¹ w naszym zachowaniu, na sposób „przymilania
siê”, aby zyskaæ przychylnoœæ, aprobatê lub mi³oœæ osób z otoczenia.



32

MARS
Na poziomie wewnêtrznym wewnêtrznym wewnêtrznym wewnêtrznym wewnêtrznym – Mars reprezentuje rozwój woli; proces

ukierunkowany na osi¹gniêcie celów i komasowanie w zwi¹zku z tym –
energii.

Zewnêtrznie Zewnêtrznie Zewnêtrznie Zewnêtrznie Zewnêtrznie – wskazuje na aktywnoœæ, dziêki której cele mog¹ zostaæ
osi¹gniête, jak równie¿ pozyskanie innych dla realizacji naszych planów.

Z kolei 5 planet zewnêtrznych: Jowisz, Saturn, Uran, Neptun i Pluton
prezentuj¹ nie cechy, ale zasadyzasadyzasadyzasadyzasady, które pomagaj¹ kierowaæ naszym dzia-
³aniem. G³ównie s¹ to zasady moralne moralne moralne moralne moralne pozwalaj¹ce odró¿niæ dobro od
z³a, prawdê od k³amstwa:

JOWISZ
Prezentuje zasadê wzrostu wzrostu wzrostu wzrostu wzrostu (rozwoju) i wolnoœciwolnoœciwolnoœciwolnoœciwolnoœci. Osoba toczy ze sob¹

walkê o wyrwanie siê spod obowi¹zuj¹cych norm, pragnie dzia³aæ eks-
pansywnie, rozwijaæ siê bez ¿adnych ograniczeñ, jak i optymistycznie
patrzeæ w przysz³oœæ. Mamy wiêc moralny dylemat miêdzy obowi¹zkowo-
œci¹ a wolnoœci¹.

SATURN
Prezentuje zasadê kkkkkontroli iontroli iontroli iontroli iontroli i ograniczeniaograniczeniaograniczeniaograniczeniaograniczenia, w czym jest w jawnej

sprzecznoœci z zasad¹ Jowisza. Sk³ania nas do zaakceptowania ograni-
czeñ, które stawia przed nami otoczenie, do schodzenia „z ob³oków na
ziemiê” i do realnego spojrzenia na rzeczywistoœæ, jak i na w³asn¹ przy-
sz³oœæ.

URAN
Prezentuje zasadê indywidualizmu iindywidualizmu iindywidualizmu iindywidualizmu iindywidualizmu i oryginalnoœcioryginalnoœcioryginalnoœcioryginalnoœcioryginalnoœci. Osoba uwa¿a, ¿e

jest unikalna i równie unikalny jest jej los, zatem pragnie przekraczaæ
wszelkie granice bez ogl¹dania siê na konsekwencje. Pragnie zdobyæ
popularnoœæ bez wzglêdu na koszta, jakie trzeba bêdzie ponieœæ.

NEPTUN
Prezentuje zasadê uniwersalnoœci iuniwersalnoœci iuniwersalnoœci iuniwersalnoœci iuniwersalnoœci i idealizmuidealizmuidealizmuidealizmuidealizmu. Dzia³a przeciwnie do

Urana. Osoba pragnie zniesienia wszelkich barier nie dla w³asnej korzy-
œci, ale dla dobra ludzkoœci, jako ¿e sama uwa¿a siê za cz³onka wspólnoty
ludzkiej. Jest w stanie poœwiêciæ w³asny indywidualizm w imiê szeroko
pojêtego humanitaryzmu.

Jak widaæ, zasady powy¿szych 4 planet s¹ w stosunku do siebie z jed-
nej strony opozycyjne – z drugiej – komplementarne.

PLANETY W HOROSKOPIE HARMONICZNYM
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Jowisz i Uran wykazuj¹ cechy koncentrowania siê osoby na samejsamejsamejsamejsamej
sobiesobiesobiesobiesobie, podczas gdy Saturn i Neptun – koncentruj¹ siê na innychinnychinnychinnychinnych. Z dru-
giej strony – Jowisz i Neptun wykazuj¹ cechê otwartoœci i tendencjê
burzenia granic miêdzy sob¹ a innymi, a tym samym otwieraj¹ siê na
nowe wp³ywy. Natomiast Saturn i Uran posiadaj¹ cechê pewnej „skryto-
œci”, przez co mog¹ budowaæ mur miêdzy sob¹ a innymi i odgradzaj¹ siê
od nowych wp³ywów.

PLUTON
Stoi w pewnej izolacji, posiada cechy, które s¹ w pewnym sensie kompa-

tybilne z cechami innych planet. Prezentuje zasadê czystego rozumu czystego rozumu czystego rozumu czystego rozumu czystego rozumu –
wolnego od wszelkich kompromisów, realizuj¹cego z ¿elazn¹ konsekwencj¹
w³asne cele.

PLANETY W HOROSKOPIE HARMONICZNYM






