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... Dlatego, ¿e jesteœmy jednostkami, ka¿dy
z nas jest okruchem gatunku, czêœci¹ wszechœwiata, jednym punkcikiem w ogromnym
uk³adzie si³ i wp³ywów kosmicznych, etnicznych, historycznych, których prawom jesteœmy pos³uszni.
„OSOBA LUDZKA I SPO£ECZEÑSTWO”
JACQUES MARITAIN

...O doskona³oœci cz³owieka stanowi jego
si³a myœlenia, si³a woli, si³a serca. Si³a myœlenia jest œwiat³em poznania, si³a woli –
energi¹ charakteru, si³a serca – mi³oœci¹.
Rozum, mi³oœæ i si³a woli s¹ doskona³oœciami, najwy¿szymi potêgami, absolutn¹ istot¹
cz³owieka jako cz³owieka i celem jego istnienia. Cz³owiek istnieje, aby poznawaæ, aby
kochaæ, aby pragn¹æ.
LUDWIK FEUERBACH

OGÓLNY WGL¥D
... Znać prawdę – boska rzecz, a ludzka jej szukać.
HENRYK SIENKIEWICZ

d momentu przyjścia na świat istota ludzka zostaje uwikłana w cały szereg
związków interpersonalnych, od najprostszych po bardzo złożone.
Zdolność do harmonijnych związków z naszymi bliźnimi jest jedną z podstawowych predyspozycji psychicznych człowieka, od której w większości
przypadków zależy w przyszłości jego szczęście i sukces.
W początkowym okresie życia dziecko przystosowuje się do rodziców,
opiekunów i innych członków wspólnoty, w której przyszło mu żyć w okresie
dzieciństwa. W miarę wzrastania i upływu lat wchodzi ono w coraz to bardziej skomplikowane układy partnerskie, poprzez szkoły, uczelnie, pracę,
związek z drugą osobą, małżeństwo i stosunek do własnych dzieci. Każda
osoba jest do pewnego stopnia zależna od drugiej. Zależność ta jednak nie
oznacza polegania na innych lub podporządkowania się ich woli – jest to
część głównej dewizy, do której powinniśmy się stosować, jest to umiejętność dawania i brania!
Wzajemna zależność interpersonalna objawia się poprzez edukację, wychowanie, pracę, tradycję, rozrywkę, sport, życie towarzyskie. Aby relacje
z innymi były harmonijne, musimy rozwijać w sobie niezależność myślenia,
inicjatywę, wiarę we własne siły, ambicję, samokontrolę i samozrozumienie.
Jeżeli potrafimy zrozumieć siebie, wówczas łatwiej zrozumiemy innych.
O układach partnerskich mówimy w przypadku: rodzic/dziecko; szef/podwładny; wspólnicy w biznesie czy spółce; relacje współpracowników między sobą, a także w odniesieniu do przyjaciół, kochanków, małżonków.
Nim przystąpimy do analizy wzajemnego stosunku dwóch lub większej
ilości osób, musimy zastanowić się, jakie czynniki mają wpływ na nasz
stosunek do otoczenia.
Przede wszystkim są to nasze własne cechy charakteru, nasze zdolności
i predyspozycje do tworzenia bliższych i dalszych – ściślejszych i luźniejszych związków.
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Ponadto pewne cechy dziedziczymy po przodkach. Musimy także uwzględnić i to, że nasz sposób bycia jest kreowany przez dom i środowisko, w którym się wychowujemy, poziom intelektualny i moralny naszych rodziców,
opiekunów.
Jednym słowem, aby ocenić zdolność osoby do tworzenia związków –
konieczna jest dokładna analiza horoskopów indywidualnych osób wchodzących w dany związek. Horoskopy te (radix) musimy rozpatrzyć pod
kątem podstawowych potrzeb, pragnień, oczekiwań jednej osoby w stosunku do drugiej w zależności od typu relacji.
Na wszystkie te pytania odpowiedzą nam planety osobiste: Słońce, Księżyc, Merkury, Wenus, Mars i ich położenie w znakach, domach, ich wzajemne aspekty i aspekty do planet wolnobiegnących: Saturna, Jowisza,
Urana, Neptuna i Plutona.

ASTROLOGIA SYNASTRY

11

POWTÓRKA Z RADIX

ak już wspomniano na wstępie, aby dobrze przygotować się do przeprowadzenia analizy porównawczej dwóch lub większej ilości horoskopów, należy poznać i przeanalizować horoskop natalny każdej z osób
w zależności od relacji, jaka nas interesuje, przede wszystkim pod kątem jej
zdolności do tworzenia związków.
Patrząc na indywidualny horoskop, sprawdzamy ogólny rozkład planet.
Przewaga planet nad osią ascendent–descendent, czyli nad horyzontem
sugeruje, że osoba ma otwartą osobowość, jest ekstrawertykiem i prawdopodobnie pragnie się podnieść ponad swój urodzeniowy status. W związku
z tym dąży do otaczania się ludźmi ambitnymi, z pozycją, takimi, którzy
potrafią zrozumieć jej potrzeby.
Przewaga planet pod horyzontem sugeruje, że osoba jest introwertykiem, nie dąży do popularności, co nie znaczy, że jej działanie jest mniej
ważne, a ona mniej zdolna i ambitna.
Przewaga planet na lewo od osi MC/IC, czyli na wschód od ww. osi
wskazuje, że start życiowy osoby nie zależy od innych, ona sama pragnie
kreować swój los, zatem nie potrzebuje wokół siebie zbyt wielu ludzi, wręcz
przeciwnie, będzie otaczać się osobami, które mogą ją uznać za swego
przywódcę.
Przewaga planet na prawo od osi MC/IC, czyli po zachodniej stronie osi
wskazuje, że los osoby często związany jest z innymi ludźmi i że istnieje
u niej naturalna potrzeba kontaktów, licznych spotkań, dyskusji, konsultacji. Osoba często oddaje inicjatywę w ręce innych, zadowalając się tylko
wykonawstwem.
W kolejności sprawdzamy obsadzenie znaków i domów (żywiołów i jakości). Wszelkie braki w tych częściach horoskopu mogą nabrać szczególnego
znaczenia przy sprawach związków intymnych (partnerskich). Pokazują
naturalny brak pewnych cech charakteru, których szuka się u partnera,
a także wskazują, że nie występują one u danej osoby, np. jeżeli osoba nie
ma żadnych planet w znakach ziemskich we własnym horoskopie, może
spotykać ludzi, którzy w swych horoskopach mają właśnie silnie obsadzo-
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ne te znaki. Mogą oni odznaczać się różnymi „praktycznymi” zdolnościami, których brak osoba zauważa u siebie.
Jeżeli w horoskopie występuje jakaś planeta izolowana, niepowiązana
aspektami z innymi elementami horoskopu, można spotkać osobę, u której
planety tworzą właśnie liczne aspekty do tej izolowanej planety. Można
powiedzieć, że wszystko, co znajduje się w horoskopie urodzeniowym, ma
znaczenie.
Para astrologów amerykańskich: Kenneth i Joan Negus wprowadzili
pojęcie powinowactwo, np. – osoba, która ma Marsa w koniunkcji z Uranem odznacza się wielkim temperamentem, jest niezależna, nie lubi z nikim współpracować, ale okazuje się, że może odnaleźć wiele wspólnych
cech z kimś, kto ma w horoskopie podobny czynnik, np. kwadraturę lub
trygon Marsa do Urana – te dwie osoby będą dostrojone do tej samej
energii;
– jeżeli w danym horoskopie natalnym mamy koniunkcję Mars/Saturn –
to osoba zawsze jest mniej lub bardziej sfrustrowana i musi znaleźć ujście
dla swej energii. Jeżeli osoba ta mieszka z kimś, kto ma raczej bierny charakter, wówczas nie zrozumie częstych wybuchów złości partnera, ale jeżeli druga osoba będzie mieć kwadraturę Marsa do Saturna, wówczas będą
„wybuchać” razem. Zatem w każdych porównawczych horoskopach szukamy powinowactwa, które – jeśli występuje, może nam tłumaczyć, dlaczego
dana para mimo braku wzajemnych korzystnych aspektów porównawczych
nadal się trzyma i związek nie rozpada się.
Ludzie, dążąc do jakiegoś związku, tworzą go w określonym celu, ponieważ czegoś oczekują od drugiej osoby.
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ZNACZENIE DOMÓW

PO£O¯ENIE DOMÓW 1. i 7.
Największe znaczenie w zrozumieniu związków i tego, czego osoba jako
jednostka oczekuje od innych zawarte jest w domach i ich znaczeniu w radix.
PIERWSZY DOM poprzez polaryzację z 7. DOMEM ma wielki wpływ
na związki. Zawsze opisuje daną osobę, jej sposób bycia, zachowanie.
SIÓDMY DOM – to wg C. G. Junga Wasze alter ego. Astrologicznie – 7. dom
reprezentuje partnera, z którym pozostajecie w bezpośrednim związku:
małżeńskim, biznesowym, rodzinnym lub innym. Dom ten odzwierciedla
osobę, która może spełnić Wasze wewnętrzne oczekiwania i potrzeby, zaś
dodatkowo należy rozpatrzyć władcę tego domu, znak na jego szczycie i planety w nim zawarte. 7. dom reprezentuje wszystko, za czym osoba tęskni.
Wszelkie związki są sprawą bardzo skomplikowaną i oś domów 1/7. naświetla je kompleksowo. Planety w 7. domu pokazują, czego szukamy w związku, co jest dla nas najważniejsze, z jaką cząstką nas samych wchodzimy
w kontakt i z jakimi cechami własnej osobowości musimy się zmierzyć.
Pamiętajmy, że 7. dom jest w opozycji do 1. domu! 1. dom określa to, co
spontanicznie sami robimy i czego jesteśmy świadomi, natomiast 7. dom
– położone w nim planety i znak na jego szczycie (descendent) wskazują,
czego oczekujemy od innych. Są to cechy, które rzadko zauważamy u siebie, ale w wielu przypadkach projektujemy na kogoś innego.

Baran/Waga
BARAN na szczycie 1. domu: daje osobę pewną siebie, pełną energii,
która zwykle wie dobrze, do czego dąży. Ze swą wewnętrzną niezależnością jest ona szczęśliwa wśród osób, które pozwalają ze sobą współzawodniczyć lub respektują zapędy dyktatorskie innych, którym jest wygodnie
z kimś, kto jest zawsze na pierwszym planie – jak tarczą – osłania je przed
bezpośrednimi ciosami losu.
WAGA na szczycie 7. domu: jest opozycyjna do Barana na ascendencie.
Reprezentuje to, czego osoba oczekuje od innych. Jest tu szansa na znale-

14

ZNACZENIE DOMÓW

zienie kogoś, kto jest towarzyski, zrównoważony, przyjacielski, miły, nieco
pasywny, pozwalający, aby osoba z Baranem na ascendencie wzięła w ich
związku ster w swoje ręce. Wiele jednak zależy od położenia WENUS –
władczyni znaku Wagi.

Byk/Skorpion
BYK na szczycie 1. domu: wskazuje na osobę, która jest zdecydowana
i lubi planować swe działania. Pragnie konkretnych, wymiernych dokonań,
stąd ludzie opieszali, bezmyślni, lekceważący swe obowiązki nużą Byka
ascendentalnego. Będąc jednak osobą upartą, musi otaczać się takimi ludźmi, którzy dobrze wiedzą, jak można „ominąć” upór Byka. Ponadto osoba
może być odbierana jako praktyczna, ciepła, gospodarna, kontrolująca się,
wrażliwa.
SKORPION na szczycie 7. domu: osoba pragnie kogoś, kto się jej
całkowicie poświęci. Jeżeli władcy tego znaku – Pluton i Mars nie tworzą
zbyt krytycznych aspektów, osoba szuka kogoś, kto jest mocny, odpowiedzialny, nawet jeżeli sama będzie silna. Zdarza się, że w 7. domu w Skorpionie leży sam władca – Pluton, który ma cechy zbliżone do tego znaku.
PLUTON – jest wrażliwy i medialny jak Skorpion – a jednocześnie jest
potężną, skierowaną na zewnątrz siłą. To położenie powoduje, że człowiek
wdaje się w niewiarygodne związki, często z bardzo silną osobą, która potrafi zdominować większą część życia partnera.
Pluton zawsze wskazuje na jakiś przymus – niesie wewnętrzną presję,
aby coś zrobić w taki, a nie inny sposób.
Pluton w 7. domu może wskazywać na osobę, która pozostawia innym
wiele wolności do tego stopnia, że nie ma sensu tworzyć żadnego związku,
lub przeciwnie, stosuje przymus i dominację.

Bliźnięta/Strzelec

´
BLIZNIĘTA
na szczycie 1. domu: człowiek pragnie różnorodności,
a najbardziej obawia się monotonii, zatem osoba, z którą wchodzi się w kontakt powinna być tego świadoma, inaczej związek będzie krótkotrwały.
Bliźniak ascendentalny ceni sobie tych, którzy stymulują go intelektualnie,
znaczące są dla niego wszelkie sposoby komunikowania się i angażuje się
towarzysko tak długo, jak długo sam może czynnie uczestniczyć w danym
spotkaniu. Przy ascendencie w Bliźniętach osoba ma Strzelca na szczycie
7. domu, co jest niekorzystne dla wszelkich intymnych związków, ponieważ może być uważana za niestałą, powierzchowną lub zbyt niezależną, co
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oczywiście jest także zależne od położenia Merkurego (władcy ascendentu) i Jowisza (władcy descendentu = szczytu 7. domu) – w horoskopie.
Człowiek może być lojalny i wierny, ale tylko do momentu, gdy partner
podziela z nim wspólne idee, sprawy codzienne, pracę itp.
STRZELEC na szczycie 7. domu: Jowisz – planeta ekspansji rządzi tym
domem partnerstwa i posiadanie partnera dla ascendentalnego Bliźniaka jest
bardzo znaczące, gdyż zwykle nie umie być sam – ale na jego warunkach.
Żadne partnerstwo nie może ograniczać jego wolności osobistej, zwłaszcza że
sam potrafi uszanować czyjąś niezależność, oczywiście w granicach rozsądku.
Jakiego wyboru osoba dokona, zależy zarówno od położenia Księżyca – wskaźnika emocjonalnej strony charakteru osoby, jak i Jowisza – władcy Strzelca.
Zdarza się często, że osoba jest atrakcyjna dla kogoś z zupełnie odmiennymi
poglądami. Jeżeli Jowisz tworzy złe aspekty, wówczas może przytłaczać osobę
z ascendentem w Bliźniętach, która nie będzie tolerować i akceptować tego
typu zachowania i szybko wycofa się ze związku fizycznie i duchowo.

Rak/Koziorożec
RAK na szczycie 1. domu: ascendent w Raku podkreśla wrażliwą naturę osoby, która często woli wycofać się do swej „ochronnej” skorupy niż
wystawiać na ciosy. Woli przebywać z osobami, które są równie wrażliwe
i nie zagrażają jej. Podczas całego życia może spodziewać się wielu zmian
(gdyż władcą jest Księżyc). „Serce i dom” to dwa najważniejsze elementy
życia. Wszelkie związki intymne przyjmuje się zbyt poważnie, a separacje
czy rozwód uważa się za klęskę życiową.
KOZIOROŻEC na szczycie 7. domu: osoba z ascendentem w Raku
mająca znak Koziorożca na szczycie 7. domu pragnie partnera, który zapewni jej poczucie bezpieczeństwa, jest zorganizowany i dotrzymuje zobowiązań. Ascendent w Raku obdarza intuicją, zatem w doborze partnera
osoba właśnie kieruje się swą intuicją. Jak tego dokona, zależy od Księżyca
i Saturna (władcy 7. domu) i ich aspektów. Saturn wskazuje, że niekiedy
szuka się dużo starszego partnera, bardziej doświadczonego (image rodzica) lub przeciwnie – w wyjątkowych przypadkach będzie to ktoś młodszy,
komu pragnie się „matkować”, ale jest osobą odpowiedzialną, mocno stąpającą po ziemi, praktyczną, czyli mającą cechy, których brak ascendentalnemu Rakowi. Zdarza się, że Saturn – władca descendentu, znajdzie się
w 1. domu w Raku, wówczas osoba będzie dbała o własne bezpieczeństwo
poprzez partnera.
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Zawsze, gdy władca 7. domu jest w 1. domu – osoba czuje potrzebę
identyfikowania się ze swoim partnerem i vice versa. Cechy tej planety
i jej aspekty wskażą, jak związek będzie wpływać na życie danej osoby.
Kiedy tą planetą jest Saturn – osoba może przeżywać romans w dość późnym wieku!
Pozycja SATURNA w domu, znaku czy też jego aspekty do innej planety, zawsze świadczy, że dana dziedzina życia jest dla nas ważna! Tam,
gdzie w horoskopie pada Saturn – nie pozwalamy, aby sprawy rozstrzygały
się same, staramy się nawet za bardzo – wszystko kontrolować.
Osoba z Saturnem w 7. domu będzie traktować związki z ogromną odpowiedzialnością. Często osoby te boją się angażować w bliskie związki,
ponieważ czują się odpowiedzialne za wszystko, co się zdarza. Do tego
dochodzi także odpowiedzialność materialna, zwłaszcza gdy w 7. domu
w Koziorożcu jest WENUS (planeta finansów).
Sprawy domu, w którym jest Saturn, często są przedmiotem zmartwień.
Z kolei wg starych astrologów – Saturn w 7. domu – opóźnia lub uniemożliwia zawarcie związku małżeńskiego.

Lew/Wodnik
LEW na szczycie 1. domu: osoby z ascendentem Lwa lubią zwracać na
siebie uwagę, często przybierają „dumny” sposób bycia i chętnie wywierają
nacisk na innych. W rzeczywistości bywa to kamuflaż pokrywający np.
brak pieniędzy, nie ten status, który pragnęłyby osiągnąć, urażone uczucia
itp. Pragnienie, aby błyszczeć skłania te osoby do przebywania w towarzystwie ludzi, którzy je podziwiają, adorują, schlebiają je niż np. w towarzystwie ludzi kompetentnych. Kobiety z tym ascendentem różnią się znacznie
od mężczyzn z Lwem na szczycie 1. domu, zwłaszcza gdy chodzi o związki. Mężczyźni są często szowinistami. Ogólnie można powiedzieć, że tak
ascendentalne, jak i urodzeniowe Lwy dramatyzują miłość i związki. Lwa
intryguje dramat, gra, romanse, zaloty – jest to pewnego rodzaju ryzyko,
a Lwy – głównie mężczyźni – kochają hazard. Nie ma romansu bez ryzyka,
a „romans” jest domeną Lwa, zaś pakowanie się w taki układ jest zwykle
chęcią potwierdzenia własnej tożsamości, atrakcyjności, potwierdzenia
własnego ego.
W małżeństwie (przy Wodniku na szczycie 7. domu) potrzebują niezależnego, odkrywczego partnera, który w razie potrzeby wesprze nawet finansowo,
który nie będzie ciągle w złym humorze, który przytuli, poklepie, na każdym
kroku będzie okazywać swe zainteresowanie tak wspaniałym partnerem. Często właśnie w intymnych związkach wychodzi egocentryzm i egoizm Lwa.
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WODNIK na szczycie 7. domu: osoby te podobnie jak Strzelec lubią
nade wszystko swobodę, nieskrępowanie, wolność. Z ascendentem w Lwie
mogą być aroganckie, nie zwracać uwagi na to, co inni o nich myślą. Często zawierają związki małżeńskie z zupełnie różnymi od siebie partnerami
– tak pod względem wykształcenia, jak i zapatrywań filozoficznych, religijnych. Związki jednak nie trwają zbyt długo, ponieważ nie można być stale
osobą inspirującą dla partnera, są chwile, gdy pragnie się od ekscentryczności Wodnika „odetchnąć”.
Jeżeli Uran – władca 7. domu, nie jest dobrze zintegrowany z resztą
horoskopu, wówczas rozpad związku może nastąpić zupełnie niespodzianie i to szybciej niżby się normalnie zdawało. URAN to najbardziej
egocentryczna planeta. Trudne aspekty Urana zawsze skłaniają do samowoli, np. wszelkie opozycje Urana do planet osobowych, a głównie
Merkurego wskazują, że z taką osobą trudno się rozmawia, gdyż zwykle
mówi szybko, jak „katarynka” i nie dopuszcza do słowa, nie umie słuchać, zawsze rozmówcy przerywa. Podobnie układy Mars/Uran są źródłem gwałtowności. Znaczne kłopoty w związkach niosą także trudne
aspekty – szczególnie opozycja – od Urana (i Saturna) do Wenus. Opozycja sprawia, że osoba jest bardzo wymagająca!
Jeżeli np. występuje u osoby opozycja Wenus do koniunkcji Mars/Uran,
wówczas upatruje powód swych wszelkich niepowodzeń u innych. Mówimy, że projektuje swą energię na innych. To oni swym zachowaniem powodują, że musi być agresywna. Każda opozycja do planety osobowej
prowadzi do zaburzeń w związkach i może przejawiać się jako projekcja,
czyli obarczanie innych ludzi własnymi problemami.
Jeżeli dodatkowo Uran jest w Wodniku w 7. domu w koniunkcji z Marsem, wskazuje na wielki egocentryzm!
Reasumując, można powiedzieć, że związki ascendentalnych Lwów
z partnerami typu uranicznego czy „wodnikowego” może są początkowo
ekscytujące, ale zwykle krótkotrwałe.

Panna/Ryby
PANNA na szczycie 1. domu: osobę charakteryzuje zbytni krytycyzm,
tak w stosunku do siebie, jak i innych. Może wynikać z pewnego poczucia
niższości, kompleksu, a mimo włożonego wysiłku, ciągle nie dorównuje się
innym. Jeżeli osoba ma kłopoty w opanowaniu zmysłu poczucia bezpieczeństwa, wówczas zrekompensowanie tego braku może prowadzić do hałaśliwego sposobu bycia. Przy Pannie na ascendencie osoba lubi widzieć konkretne
rezultaty swojej ciężkiej pracy. Z Rybami na szczycie 7. domu osoba poszu-
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kuje partnera, który jest wrażliwy, szlachetny, rozumiejący potrzeby Panny
i działający na nią wyciszająco, tonujący jej wybuchowość.
RYBY na szczycie 7. domu: osoba zwykle szuka kogoś, kto pomoże jej
przetrzymać życiowe kryzysy, kto będzie nad nią czuwać, wiele sam może
ją nauczyć, ale i sporo będzie od niej oczekiwać.
Wiele zależy tu od położenia i aspektów Neptuna – władcy Ryb.
Przy wszelkich opozycjach NEPTUNA do planet osobowych – osoba
ma tendencje do szukania kozła ofiarnego!, a wówczas związki tej osoby
mogą okazać się nietrwałe. Przy Neptunie w Raku – osoba zwykle szuka
kogoś opiekuńczego, stałego, praktycznego.
Jednak Neptun w 7. domu w opozycji do Urana – określany jest jako
planeta rozwodów.

Waga/Baran
WAGA na szczycie 1. domu: ten znak harmonii i równowagi wschodzący w horoskopie często sugeruje, że osoba jest czarująca, ciepła, grzeczna, o miłym sposobie bycia, który zjednuje otoczenie i czyni ją popularną
i pożądaną na gruncie towarzyskim. Osoba ta, aby czuć się „pełną” wymaga obok siebie partnera, który rozsądnie patrzy na świat, będzie dla
niej wsparciem, ale nie będzie jej szczególnie ograniczać. Miłość przez
duże „M” jest sensem bytu Wagi, którą włada przecież planeta miłości –
Wenus. Ascendent w Wadze często niesie urok osobisty, nawet pewnego
rodzaju charyzmę, ale nie zawsze wierność, zwłaszcza że przy wschodzącej Wadze na szczycie 5. domu – romansów i spraw „damsko-męskich”
– występuje Wodnik.
Osoba ma wielką potrzebę bycia lubianą, stąd często, by nie pakować się
w nieprzyjemne sytuacje, woli uciec niż stawić im czoło. Przy znaku Barana na
szczycie 7. domu możliwe, że osoba zrobi z partnera kogoś walczącego z nią.
BARAN na szczycie 7. domu: przy tym znaku na descendencie,
ascendentalna Waga może przyciągać ludzi „ognistych”, często chętnych
do sprzeczek, którzy będą reagować na „wabienie” Wagi. Znaczącą rolę
odgrywa tu Mars i jeśli jest w dobrym aspekcie z władczynią Wagi – Wenus – związek może być udany. Osoba z Wagą na szczycie 1. domu potrzebuje partnera, który jest bystry, zdolny umysłowo, sprawny fizycznie,
dominujący, umiejący zadbać o interesy, lecz nie będzie usiłował przesłonić swą osobą ascendentalnej Wagi. Umiejscowienie Marsa w horoskopie
będzie punktem wyjścia dla wielu spraw, np. Mars w 11. domu – może
wskazywać, że będzie Was cieszyć działalność we wspólnej grupie zainte-
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resowań; w 5. domu – może to być sport lub inne twórcze działania. Jednym słowem, Waga będzie wybierać partnera o „marsowym” sposobie bycia, choć niekoniecznie związek utrzyma się.

Skorpion/Byk
SKORPION na szczycie 1. domu: osoba z tym ascendentem ma skłonność do skrywania swej prawdziwej osobowości wynikającej z silnej potrzeby
prywatności. Zgodnie z jej zasadami, nikogo nie powinno obchodzić kim jest
– to jej osobista sprawa. Człowiek ten jest ostrożny w nawiązywaniu kontaktów. Jeżeli już wybierze sobie przyjaciela czy partnera, jest wobec niego
lojalny, żywi głębokie uczucia, staje się opiekuńczy, lecz sprowokowany
może zmienić się w nieubłaganego wroga. Okresowo związki mogą być
trudne, zwłaszcza jeżeli są z osobami słabszymi i niezdecydowanymi. Rezultatem takiego postępowania bywa samotność.
BYK na szczycie 7. domu: znak ten na szczycie domu partnerstwa
i małżeństwa sugeruje, że osoba szuka kogoś, kto jest taktowny, opiekuńczy, delikatny, docenia piękno, jest miły, ciepły w obejściu, gospodarny
i wytrwały. Cechy te są oczywiście modyfikowane przez położenie i aspekty Wenus. Jeżeli np. jest w 2. domu – osoba pragnie, aby partner był niezależny finansowo; w 10. domu – wskazuje, że przyciągają ją osoby publiczne;
z kolei Wenus w Raku wskazuje, że dla osoby dom i dzieci wiele znaczą.

Strzelec/Bliźnięta
STRZELEC na szczycie 1 domu: osoba towarzyska, szlachetna o otwartym światopoglądzie idealizująca otoczenie i osoby bliskie, często naiwna, nawet denerwująca swą pobłażliwością i wyrozumieniem dla wybryków innych.
Zwykle jest rozmowna, towarzyska, nawet gadatliwa, lubi wpływać na partnerów bez zbędnego dyrygowania nimi. Z jednej strony doskonale rozumie otaczające osoby, ale z drugiej strony mogą one mieć ciężkie życie z ascendentalnym
Strzelcem, który jest w swym przekonaniu najmądrzejszy, najbardziej sprawiedliwy, najbardziej wyrozumiały – wszystko co jest – naj! – dotyczy Strzelca.
Osoba ze Strzelcem wschodzącym i Bliźniętami na szczycie 7. domu
chce być wolna, mieć swobodę działania, a wszelkie naciski czy sterowanie
nią prowadzi nieuchronnie do zerwania danego związku.
´
BLIZNIĘTA
na szczycie 7 domu: przy tym descendencie osoba szuka
partnerów, którzy będą ją podtrzymywać, informować, zabawiać. Znacząca jest wymiana myśli.
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Przy wschodzącym Strzelcu osobę będą interesować różnorodne dyskusje, podróże, sprawy ogólnoświatowe. Wszystko zależy od tego, gdzie leży
Jowisz – władca ascendentu i Merkury – władca descendentu, czy tworzą
wzajemne aspekty i jakie. Z uwagi jednak na to, że obie osoby – tak wschodzący Strzelec, jak i Bliźniaki, na descendencie lubią swobodę i niekoniecznie
interesują ich sprawy „przyziemne”, istnieje prawdopodobieństwo kilku
związków.

Koziorożec/Rak
KOZIOROŻEC na szczycie 1. domu: Koziorożec na ascendencie sprowadza osobę na ziemię, pcha ku osiąganiu pewnych konkretnych i wymiernych sukcesów. Osobie tej potrzebny jest partner, który ją rozumie, udzieli
wsparcia – jak wskazuje Rak na szczycie 7. domu. Już jako dziecko wydaje
się poważna, odpowiedzialnie traktuje swoje obowiązki, a w przyszłości uważnie wybiera partnera, którego przyciąga jej stałość, zrównoważenie. Mimo
powagi i rezerwy, ascendentalny Koziorożec może okazać się płomiennie
kochającą osobą.
RAK na szczycie 7. domu: dom, rodzina, dzieci często grają znaczącą
rolę przy wyborze partnera. Przy ascendencie w Koziorożcu osoba zwykle
potrzebuje partnera miękkiego, który ją rozumie, doda „lekkości” wiecznym obawom i niepokojom ascendentalnego Koziorożca i złagodzi jego
szorstkość, kogoś, kto będzie zawsze przy nim. Duże znaczenie ma położenie i aspekty Księżyca.

Wodnik/Lew
WODNIK na szczycie 1. domu: przy tym ascendencie osoba lubi wszystko, co nowe i unikalne, jest szeroko otwarta na nowe idee, intrygują ją
społeczne problemy, a zwłaszcza stara się pomóc wszystkim będącym
w trudnej sytuacji bytowej, udziela wsparcia fizycznego i psychicznego.
Nie znaczy to, że tak jak inni nie pragnie rodziny, nie znosi jedynie narzucania jej stylu bycia, przymuszania do działań, które jej nie interesują. Przy
Lwie na descendencie związki partnerskie, które naprawdę pociągają, są
z tym, kto może otwarcie i ciepło okazać swą miłość, kto jest ponad przyziemne sprawy oraz fluktuację spraw losowych. Podobnie jak u wszystkich
stałych znaków, tak i tu, jeśli osoba zdecyduje się już na coś, to trudno jej
zmienić swoje zapatrywania. Aby zapewnić sobie powodzenie, inne osoby
powinny odwoływać się do Waszego rozsądku i jasnego sposobu myślenia,
niżeli czynić uwagi, co macie robić.
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LEW na szczycie 7. domu: przy tym położeniu Lwa ascendentalny
Wodnik interesuje się osobami atrakcyjnymi, nieco dramatycznymi, zwykle otwarcie wypowiadającymi się, które skłonne są zarówno do eksperymentowania, jak i stymulowania Waszych pomysłów. Osoba z descendentem
w Lwie potrzebuje kochającego partnera, który potrafi cierpliwie znosić
nawet niekiedy znieważające zachowanie ascendentalnego Wodnika.

Ryby/Panna
RYBY na szczycie 1. domu: zarówno ascendentalna, jak i urodzeniowa
Ryba może dość skutecznie ukrywać się za fasadą swego horoskopu. Osoba dość łatwo przystosowuje się do otoczenia, które może mieć na nią
znaczny wpływ, a dobry czy zły – zależy od położenia i aspektów Neptuna.
Ta „neptuniczna maska”, za którą osoba się ukrywa, może przybierać różne „twarze”, stąd odczucia otoczenia, które nie bardzo Was rozumie, a nawet wręcz nie wie, czego od życia chcecie. Przy tym ascendencie osoba boi
się być zraniona, stąd często ucieka w świat marzeń. Jest tu wiele osób,
które mają skłonność do niesienia pomocy innym.
PANNA na szczycie 7. domu: przy ascendencie w Rybach osoba ma
intuicję, jest przewidująca, twórcza, niekiedy zbyt dociekliwa i drobiazgowa, często szuka partnera, który jest praktyczny, potrafi sprowadzić
z obłoków na ziemię, potrafi zadbać o finansowe zabezpieczenie i ogólnie kieruje domem. Jeżeli osoba należy do pokolenia z Neptunem –
władcą Ryb w znaku Panny, prawdopodobnie należy do tych, którzy
umieją kierować własnymi interesami, natomiast, jeżeli Neptun i Merkury – władca Panny tworzą wzajemnie złe aspekty – osoba może toczyć wojnę ze swoim partnerem z powodu różnych drobiazgów w życiu
codziennym. Panna na szczycie 7. domu często wskazuje na partnera –
perfekcjonistę.

2. DOM W ZWI¥ZKACH
Przy analizie związków bliższych lub dalszych 2. dom nie reprezentuje
żadnej bezpośrednio lub pośrednio złączonej z nami osoby. Nie przedstawia przyjaciół, krewnych, braci czy sióstr, rodziców lub naszych współpartnerów małżeńskich.
Ogólnie wiemy, że reprezentuje nasze finanse, zasoby, majątek, to co
sami wypracowujemy i co ma dla nas jakąś wymierną wartość.
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W przypadku analizy związków ma jednak znaczenie. Jego najważniejszą
sygnifikacją jest analiza wartości każdej osoby wchodzącej w dany związek. Ponadto jest tym polem życia, w którym stykamy się z własnym image, gdzie sami oceniamy własną wartość.
Jeżeli wartości osób wchodzących w związek są podobne, sytuacja między nimi może się dobrze układać. Jeżeli do tego ich wzajemna wartość
systematycznie wzrasta, a przy tym zjawiają się pewne wyzwania, wówczas
istnieje realna szansa na współpracę.
Kiedy jednak ich spojrzenie na życie jest całkowicie odmienne, a skala wartości zupełnie różna w odniesieniu do tego, co ma dla nich znaczenie u partnera – czy jego lojalność, czy uczciwość, prawość, pracowitość, oddanie, mądrość,
wierność – będzie bardzo trudno zaspokoić ich cele i potrzeby, a wówczas
szansa na szczęśliwe małżeństwo czy związek jest bardzo mała.
O tym, co dla nas ma wartość w życiu, jakie cechy charakteru są dla nas
ważne, powie położenie władcy znaku na szczycie 2. domu, jego aspekty
i położenie oraz aspekty naturalnej władczyni 2. domu – Wenus.

3. DOM W ZWI¥ZKACH
Nazywany jest domem „braci i sióstr”, reprezentuje nie tylko nasze rodzeństwo, ale krewnych, sąsiadów, osoby z najbliższego otoczenia i jest
o tyle ważny, o ile interesują nas nasze relacje z ww. ludźmi. Ważny więc
będzie znak na szczycie tego domu, jego władca, aspekty, które tworzy
oraz planety w nim zawarte i ich aspekty:
– Słońce w 3. domu wskazuje na nawiązywanie ścisłych osobistych lub
zawodowych związków z rodzeństwem czy sąsiadami;
– Księżyc – wskazuje na emocjonalne powiązania z najbliższymi;
– Merkury – jest tu w swym własnym domu i ukazuje, że osoba podejmuje
próby komunikowania się z innymi, ale sposób, w jaki to robi, zależny
jest od aspektów z innymi planetami;
– Wenus – sugeruje finansowe powiązania z krewnymi;
– Mars – w 3. domu może wskazywać na brak rodzeństwa lub sprzeczki
z nimi albo sąsiadami. Pozytywnie wykorzystana energia Marsa skierowana jest na utrzymanie silnych związków rodzinnych;
– Jowisz – może sugerować sporą rodzinę, a także bardzo serdeczne związki
rodzinne;
– Saturn – przymusza do odpowiedzialności za swe rodzeństwo;

POŁOŻENIE DOMÓW 4. i 10.
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– Uran – często wskazuje na któreś z rodzeństwa, które w jakiś sposób nie
dotrzymuje kroku pozostałym członkom rodziny lub dziwnie od nich
odstaje;
– Neptun – często niesie adoptowane lub przysposobione rodzeństwo;
– Pluton – może wskazywać na brak rodzeństwa lub przeciwnie – na ścisłe
powiązanie z rodzeństwem.
Rodzeństwo często staje się wzorem późniejszego partnera małżeńskiego.
Dla kobiety
Dla mężczyzny

– modelem męża może być brat, a w razie jego braku
– ojciec.
– modelem żony może być siostra – w razie jej braku
– matka.

PO£O¯ENIE DOMÓW 4. i 10.
Przy wszelkich relacjach, głównie z rodzicami, będziemy zwracać uwagę
na 4. i 10. dom.
4. dom przy naturalnym układzie znaków reprezentowany jest przez
znak Raka i jego władcę – Księżyc, natomiast 10. przez znak Koziorożca
i jego władcę – Saturna.
Współcześnie 4. dom sygnifikuje matkę, zaś 10. – ojca. 4. dom – to nasze
korzenie, ród, dom rodzinny, pochodzenie, początkowe wychowanie. Przez
zrozumienie własnych korzeni i podstawowego wychowania łatwiej jest zorientować się, czego dana osoba oczekuje od życia, szczególnie w związkach
intymnych. 4. dom reprezentuje także opiekę rodzicielską i wsparcie.
Opozycyjny 10. dom obrazuje najwyższy punkt Waszych życiowych
osiągnięć, rodzicielską dyscyplinę i autorytet i uczy, co osoba w dorosłym
życiu przeniesie z domu na forum publiczne.
Gdy chodzi o sygnifikację personalną, nie zawsze jest tak, że w danej
rodzinie ojca – jako osobę z autorytetem obrazuje 10. dom, współcześnie
bywa to matka, która do tego może spełniać rolę obojga rodziców. W dzisiejszych czasach ojciec może nie tylko zmienić zawód, ale i przejąć np.
zarządzanie domem, podczas gdy matka będzie pracować gdzieś w świecie, utrzymując rodzinę. W takim przypadku należy dobrze rozpatrzyć,
kto dla osoby jako dziecka był wychowawcą (Rak), a kto autorytetem
(10. dom).
Należy pamiętać, że rodzicielskie – tak męskie, jak i żeńskie archetypy są
pokazane nie tylko przez oś domów – 4/10, lecz także przez takie planety
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jak Słońce, Saturn – sygnifikatory mężczyzn oraz przez Księżyc/Wenus –
sygnifikatory kobiet. Niekiedy dodatkowo może być uwzględniony Mars
i Pluton.

BARAN w 4. domu – WAGA w 10. domu
Przy Baranie na szczycie 4. domu – nie ma stagnacji w rodzinie, jej członkowie są niezwykle czynni i wiele spraw może przetaczać się przez dom rodzinny.
Jeżeli 4. dom wyznacza matkę, mogła być niezwykle dynamiczna, bardziej zaabsorbowana swymi sprawami niż sprawami dzieci, mimo że je
kochała. Nie miała dla nich zbyt wiele cierpliwości.
Jeżeli wybrany przez Was partner jest podobnie mocny jak matka –
może często dochodzić do rywalizacji, kłótni i niezgody.
Przy Wadze w 10. domu nie zawsze ojciec lub inna osoba z autorytetem jest w domu zrównoważona i sprawiedliwa. Zależy to przede wszystkim od położenia i aspektów Wenus – władczyni Wagi, i od innych
planet zlokalizowanych w tym domu. To położenie znaku może jedynie
określać kogoś, z kim osoba będzie się rozumieć, kto potrafi wysłuchać
jej problemów i kto potrafi wszystko w domu przeprowadzić z taktem
i dyplomacją.

BYK w 4. domu – SKORPION w 10. domu
Byk na szczycie 4. domu symbolizuje Wasze korzenie, dom, dziedziczenie, wskazuje na zgodną i kochającą się rodzinę, której zainteresowanie
często obracało się wokół sztuki, muzyki, różnych cennych bibelotów, antyków, domowego komfortu. Osoba wychowana w takim domu jest zwykle
lojalna z natury i mocno stoi na nogach.
Z kolei Skorpion w 10. domu często wskazuje na dominującego rodzica, który pełni władzę, nie zwracając uwagi na potrzeby, marzenia czy
pragnienia dzieci. Ten „podejmujący obowiązki” typ rodzica może służyć
jako negatywny model, szczególnie jeśli Pluton i Mars (władca i współwładca Skorpiona) tworzą negatywne aspekty.
´
BLIZNIĘTA
w 4. domu – STRZELEC w 10. domu
Bliźnięta na szczycie 4. domu wskazują na dom, gdzie wszyscy są „rozgadani”. Często występuje tu rodzic, który głównie pracuje w domu, jest
szybki, pomysłowy, zdolny i wszystkim zainteresowany. Nawet przy trudnych aspektach Merkurego, zajęcia intelektualne, gry, czytanie książek,
dyskusje na różne tematy będą na porządku dziennym.
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Oś domów Bliźnięta/Strzelec wskazuje na rodziców, którzy pragną wpoić
dzieciom różne ideały i pomysły, u wielu religia będzie odgrywać znaczącą
rolę. Wasz dom i okres dzieciństwa będzie pod dużym wpływem rodziców
i w przyszłości będzie rzutował na wybór partnera.

RAK w 4. domu – KOZIOROŻEC w 10. domu
Rak na szczycie 4. domu jest uważany za naturalną pozycję tego znaku,
którym włada Księżyc. Wskazuje, że osoba kocha dom i pragnie mieć swoje miejsce na ziemi. W zależności od położenia i aspektów Księżyca, osoba
może się interesować genealogią, sprawami kraju jako swej ojczyzny, być
kolekcjonerem itp. Ale czy te cechy zostaną zaakceptowane, a zainteresowania podzielone przez współmałżonka – nie jest pewne. W wielu przypadkach Wasza matka gra znaczącą rolę, ale czy jest ona pozytywna, czy
negatywna, zależy od położenia i aspektów Księżyca – władcy Raka i od
Saturna – władcy Koziorożca.
Saturn rządzący MC czyli 10. domem podkreśla, że jedno z rodziców
(często ojciec) było autorytetem i wpajało osobie zmysł odpowiedzialności;
spełniało rolę kierującą Waszym życiem i ograniczało Was w okresie dzieciństwa. W późniejszym okresie osoba jednak nie ma wątpliwości, że powyższa dyscyplina i ograniczanie pomogły jej zaadoptować się do reżimu
szkolnego czy pracy.
Jeżeli Saturn tworzy liczne nieharmonijne aspekty do Księżyca lub Wenus w horoskopie żeńskim, zaś do Słońca i Marsa w horoskopie męskim,
osoba może mieć odczucie, że oboje rodzice nie kochali jej tak, jak tego
pragnęła, nie otrzymała od nich tyle ciepła, ile oczekiwała.

LEW w 4. domu – WODNIK w 10. domu
Przy Lwie na szczycie 4. domu osoba może otrzymać bardzo staranne
wychowanie. Rodzic Lew może okazywać wiele teatralnych i dramatycznych
gestów, może chronić, współczuć, obdarzać miłością, może być silnie zaangażowany w Wasze sprawy. Oczywiście może też być przeciwnie: Słońce –
władca Lwa, wskaże rodzica, który nie ma dla Was czasu, ma trudności
w okazywaniu miłości i sprawowaniu opieki. Wszystko zależy od położenia
i aspektów Słońca w horoskopie natalnym osoby.
Z kolei Wodnik (wraz ze swym władcą Uranem) na szczycie 10. domu
ukazuje rodzica, który znacznie różni się od innych rodziców, który może
mieć jakieś niekonwencjonalne zajęcie, sam jest nieco ekscentryczny, być
może prowadzi duży biznes, czy inny zawód trzyma go często z dala od
domu.
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Lew i Wodnik są znakami stałymi i chociaż ich władcy Słońce i Uran
mogą być np. w znakach zmiennych, rodzice mogli być dominujący, apodyktyczni wzbudzający w osobie opór i bunt. W wyniku takiego wychowania osoba może okazać się podobna do swych rodziców, być wyniosła,
robić w życiu coś godnego uwagi, nadzwyczajnego lub przeciwnie, buntować się przeciw status quo.

PANNA w 4. domu – RYBY w 10. domu
W tym przypadku nie zawsze można zorientować się, które z rodziców
reprezentowane jest przez 10. dom (Ryby) z przyczyny zbytniego idealizowania obojga, lub też z powodu ich wiecznej nieobecności w domu. Jeżeli
Ryby reprezentują jednego z rodziców, wówczas Panna – przedstawia drugiego. W przypadku, gdy jest to matka, może okazać się zbyt wymagająca,
często przyćmiewając ojca. Z drugiej strony może być rodzicem, który
rządzi domem, gdzie nauka ma szczególne znaczenie. Ona będzie wskazywać, jak inteligentnie rozwiązać jakiś problem, utrzymywać higienę, dbać
o zdrowie. Z kolei ojciec (Neptun) może być tym, który będzie opowiadać
różne fantastyczne historie, bajki, będzie nieco tajemniczy. Może być pisarzem, kompozytorem, producentem filmowym, aktorem i niestety mało
przykładającym się do wychowania własnych dzieci.

WAGA w 4. domu – BARAN w 10. domu
Waga na szczycie 4. domu sugeruje, że w środowisku, w którym osoba
dorastała, panowała harmonia, ciepło, zgoda, gdzie sprzeczki były rzadkością, zaś życie towarzyskie kwitło. Wszystko jednak zależy od położenia
i aspektów władczyni Wagi – Wenus. Przy negatywnych aspektach może
być przeciwnie. W domu mało było spokoju i harmonii, wiele sprzeczek
i kłótni między rodzicami, w których osoba często sama uczestniczyła lub
była zmuszana do opowiedzenia się za jednym z rodziców. Rodzice mogli
należeć do osób, które chadzają własnymi drogami i Wasza edukacja nie
miała dla nich specjalnego znaczenia.
Jeżeli Wenus tworzy korzystne aspekty, wówczas matka, którą reprezentuje, mogła być osobą pełną uroku, ciepłą, kochającą o jakimś talencie
artystycznym.
Z kolei Baran na szczycie 10. domu sugeruje, że drugi rodzic jest osobą
z autorytetem, o wielkiej energii. Znowu zależy wszystko od położenia
i aspektów Marsa. Jeżeli Mars jest w znaku ziemskim lub wodnym (pasywnym) i nie tworzy specjalnie nieharmonijnych aspektów, związek osoby
z ojcem może być stosunkowo łatwy. Jeżeli jednak Mars wplątany jest w złe
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aspekty, sami możecie tu być „kością niezgody” i musicie wiele nauczyć
się, aby respektować taki autorytet. Jeżeli osoba jest dzieckiem płci męskiej,
przy złych aspektach Marsa do Saturna mogą wystąpić bardzo poważne
problemy z zaakceptowaniem ojca, a to może wywołać kompleksy odnośnie Waszej własnej męskości.

SKORPION w 4. domu – BYK w 10. domu
Skorpion na szczycie 4. domu sugeruje, że dzieciństwo mogło przebiegać w napiętej i trudnej atmosferze, często przy dominacji jednego z rodziców (zwykle matki) – jeżeli położenie Księżyca lub Wenus to potwierdzą.
Jeżeli osoba należy do pokolenia z Plutonem w Lwie, oczekiwała wiele ze
strony rodziców i była otwarta na ich sugestie, rady, naukę, lub rodzic
spełnił oczekiwania dziecka, może wskazać położenie i aspekty Plutona
oraz Marsa (władających Skorpionem). Znak ten w 4. domu często przedstawia mocnego i zdecydowanego człowieka o „żelaznej ręce w aksamitnej
rękawiczce”. Osoba w okresie dorosłym może właśnie sama odzwierciedlać te cechy lub widzieć je u swego partnera. Pozycja Marsa wskazuje,
w jaki sposób układają się Wasze relacje z rodzicami.
Przy Byku w 10. domu należy zwrócić uwagę na Wenus, aby zorientować się, jak osoba odnosi się do autorytetu rodzica. Przy tej kombinacji
prawdopodobnie autorytet będzie przychodzić właśnie z 4. domu. Jeżeli
Wenus nie tworzy zbyt nieharmonijnych aspektów, wówczas osobie łatwiej
będzie akceptować autorytet rodzica, niż mu się przeciwstawiać.
´
STRZELEC w 4. domu – BLIZNIĘTA
w 10. domu
Osoba prawdopodobnie przy Strzelcu w 4. domu – wychowywała się
w komfortowych warunkach, gdzie dążenia intelektualne były na pierwszym miejscu, w domu, przez który przewijali się ludzie o różnych światopoglądach. Przy dobrze położonym Jowiszu – władcy znaku Strzelca –
rodzice mogli być zabezpieczeni finansowo, częściowo dzięki dziedziczeniu, jak również własnemu zmysłowi do interesów, stąd zmysł ten może
osoba przejąć. Jeżeli jednak Jowisz tworzy nieharmonijne aspekty, rodzice
mogą być utracjuszami, a osoba sama może w skrajnych przypadkach korzystać z pomocy instytucji charytatywnych. Matka może być wykształconą osobą, nawet pochodzić z zagranicy.
Bliźnięta w 10. domu wskazują, że osoba ma do czynienia z rodzicem o intelektualnych zainteresowaniach. Czy rodzic reprezentowany przez 10. dom
jest intelektualistą, osobą elokwentną, z dużym zasobem wiedzy, zależy od
położenia i aspektów Merkurego. Jeżeli Merkury tworzy dobre aspekty,
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wskazuje, że relacja osoby z ojcem była znakomita, istniało wzajemne zrozumienie. Jeżeli jednak Merkury tworzy nieharmonijne aspekty, osoba może
uważać, że jej ocena ojca jest niejasna, że ma kłopoty w rozumieniu ich
wzajemnych intencji.

KOZIOROŻEC w 4. domu – RAK w 10. domu
Przy tych znakach dom rodzinny jest nieco konserwatywny, ceni się
w nim tradycję, niekiedy mieszkają razem trzy, a nawet cztery pokolenia
(dziadkowie, czasem i pradziadkowie, rodzice, dzieci, wnuki). Czy dom
jest zamożny, czy ubogi wskazuje położenie i aspekty Saturna. Złe aspekty
tej planety sugerują surowego, nawet bezwzględnego rodzica, niedającego
ciepła, ciężko zarabiającego na życie, stąd u dziecka odczucie osamotnienia, wiecznego braku miłości i zwykłych braków fizycznych w postaci ubrania, wyżywienia, pieniędzy na książki, szkołę itp.
Rak na szczycie 10. domu może sugerować, że główną rolę w domu
grała matka, gdyż ojciec z racji pracy przebywał poza domem. Czasem jest
to wcześniejsza śmierć ojca.
Przy układzie domów w powyższych znakach osoba wcześnie się uczy,
że poczucie bezpieczeństwa gra ważną rolę w jej życiu, stąd często szuka
partnera, który będzie kierował i opiekował się nią.

WODNIK w 4. domu – LEW w 10. domu
Przy Wodniku w 4. domu Wasze życie domowe mogło być pełne zmian,
denerwujące. Rodzice często przemieszczali się, stąd osoba zmuszona była przystosowywać się do coraz to zmieniających się warunków. Możliwe też, że była
nieślubnym dzieckiem lub rodzic zostawił ją w okresie dzieciństwa. Osoba często
może czuć się wyobcowana we własnym domu, osamotniona wśród rodziny.
Wodnik w tym domu może także wskazywać na ekscentrycznego, niecodziennego rodzica, który usiłuje osobę wychować w niekonwencjonalny sposób (np.
dzieci cyrkowców, sportowców, podróżników itp.). Rodzica tego określi Uran
poprzez swe położenie i aspekty, które tworzy.
Z kolei Lew na szczycie 10. domu, którego władcą jest Słońce, może
wskazywać, że osoba uwielbiała rodzica reprezentowanego przez 10. dom,
zwłaszcza gdy Słońce tworzy dobre aspekty. Z drugiej strony, położenie
Słońca może sugerować, że osoba dąży do współzawodnictwa z ojcem,
ponieważ uważa go za osobę wywierającą szczególnie silny wpływ. Mając
taki wzór ojca, osoba sama może stać się autorytatywna. W każdym razie
będzie wykazywać tendencję do szukania partnera na podobieństwo jednego z rodziców, który jest zawsze w jakiś sposób niezwykły, inaczej wycho-
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wany czy dominujący. Jak osoba postąpi, wskażą aspekty do Słońca –
władcy 10. domu lub do Urana – władcy 4. domu.

RYBY w 4. domu – PANNA w 10. domu
Ryby w 4. domu są zwykle pierwszym wskaźnikiem potencjalnej macochy lub ojczyma, choć wiele zależy od usytuowania Neptuna – władcy Ryb.
Rodzina często jest religijna lub może istnieć tu coś owianego tajemnicą –
co tyczy pochodzenia osoby.
W niektórych przypadkach rodzic może być alkoholikiem, narkomanem, zwłaszcza gdy Neptun tworzy złe aspekty. Z drugiej strony może być
wspaniałym muzykiem, aktorem, poetą – jeżeli Neptun tworzy dobre aspekty.
Jeżeli Ryby reprezentują matkę, może ona nie mieć dla Was czasu z powodu pracy albo ma problemy zdrowotne.
Panna na szczycie 10. domu opisuje rodzica, który jest krytyczny, wymagający, drobiazgowy. Aspekty Merkurego pokażą czy życie pod jednym
dachem z takim rodzicem należy do łatwych, czy trudnych zadań. Jeżeli
osoba nie może sobie poradzić z tym rodzicem, wówczas często szuka
schronienia u rodzica reprezentowanego przez 4. dom.
Przy tym położeniu Ryb i Panny wiele osób może być odpowiedzialnych
za starego lub bezsilnego rodzica.

5. DOM W ZWI¥ZKACH
Dom 5. dotyczy takich spraw, jak damsko-męskie, romanse, twórcza
samoekspresja, zdolność do zabawy, podejmowania ryzyka, skłonność do
spekulacji, przyjemności, różnych przedsięwzięć oraz hobby.
Jest to także dom dzieci, pokazuje jak osoba odnosi się do własnych dzieci
i młodych ludzi w ogóle. Mówi o macierzyństwie, ciąży. Znak na szczycie,
położenie i aspekty władcy 5. domu, jak również planety w nim zawarte będą
wyjaśniać Wasze nastawienie do potomstwa, potencjalne wzory Waszego
zachowania w stosunku do dzieci i nadzieje związane z nimi.
SŁOŃCE w 5. domu: wskazuje, że osoba wprawdzie może sama zaznaczyć
swą pozycję w życiu i wybić się, ale także będzie dążyć do tego, aby dzieci
stały się jej chlubą, by można się nimi pochwalić, by przez ich osiągnięcia
„wyjść z cienia”.
KSIĘŻYC w 5. domu: rodzicielskie cechy osoby matczyne lub ojcowskie
są silnie rozbudzone i osoba tęskni za potomstwem. Jednak stosunek
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osoby do dzieci będzie zależał od aspektów do Księżyca i innych czynników w horoskopie.
MERKURY w 5. domu: osoba czuje potrzebę werbalnego kontaktu z potomstwem i będzie zwracać szczególną uwagę na edukację dzieci, rozwijanie ich uzdolnień, poszerzanie światopoglądu.
WENUS w 5. domu: wskazuje na bardzo ciepły stosunek do dzieci i miłość.
MARS w 5. domu: stosunki z dziećmi mogą być napięte z powodu niecierpliwości osoby. Jednak przy dobrych aspektach Marsa może wskazywać na duży nakład energii w wychowanie dzieci, a przede wszystkim
w ich prawidłowy rozwój fizyczny poprzez sport czy inny rodzaj aktywności.
JOWISZ w 5. domu: jest tu możliwość posiadania licznej rodziny, dla
której osoba może być wyrozumiała, nawet pobłażliwa. Jowisz zwykle
jest szlachetnym rodzicem.
SATURN w 5. domu: często jest uważany za przeszkodę, aby mieć potomstwo, lub daje rodzica zbyt rygorystycznego i wymagającego, niekiedy skąpego. W skrajnych przypadkach może oznaczać utratę dziecka.
Przy dobrych aspektach wskazuje na pracę z własnymi dziećmi, wspólny biznes i to, że osoba jest poważnie przejęta rolą rodzica i przejmuje
na siebie wszelkie ciężary wychowawcze.
URAN w 5. domu: może oznaczać wyjątkowe dzieci lub także to, że w okresie dzieciństwa nie bardzo znajdujecie z nimi wspólny język, za to stajecie się przyjaciółmi, gdy dorosną.
NEPTUN w 5. domu: może wskazywać na adopcję dziecka, oddanie własnego dziecka do adopcji lub idealizowanie swego potomstwa.
PLUTON w 5. domu: wskazuje na obsesyjną chęć posiadania dzieci, chociaż jeżeli Pluton odbiera złe aspekty, mogą zaistnieć trudności, aby
mieć dzieci, a jeżeli się urodzi, osoba staje się wręcz zaślepiona na punkcie
dziecka.
5. dom wiąże się także z dobrym samopoczuciem: fizycznym, emocjonalnym i seksualnym (seks w tym domu jest traktowany jako przyjemność) –
obecny w nim Saturn często uważany jest za przeszkodę w romansach lub
osoba ma sporo romansów, ale każdy traktuje bardzo poważnie, nie są zabawą bez znaczenia i z każdego płynie dla osoby jakaś bezpośrednia nauka.
Z kolei Pluton w tym domu może wskazywać na osobę, która używa
swej siły do manipulowania innymi. Pluton zawsze dominuje nad innymi
– oznacza w 5. domu – podbój!
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6. DOM W ZWI¥ZKACH
Jest to dom pracy podległej, spraw zdrowia, diety i higieny. Dla zdefiniowania potrzeb partnerskich można tu tylko oprzeć się o relacje między
szefem a podwładnymi, w przypadku, gdy dana osoba jest pracodawcą lub
współpracownikiem.
O tym czy osoba będzie umiała współgrać z innymi na terenie pracy
świadczy znak na szczycie tego domu, położenie i aspekty jego władcy
oraz aspekty planet w nim zawartych. Dodatkowo znak Panny jako naturalny dom 6. i jego władca – Merkury.

8. DOM W ZWI¥ZKACH
Jest to dom dziedziczenia, podatków, pieniędzy naszych partnerów i seksu, nie jako zabawy, przyjemności, o czym traktuje 5. dom, lecz jako aktu,
który zespala osoby fizycznie i psychicznie i pozwala na „uzdrowienie”,
wyzwolenie się z napięcia psychicznego lub jako akt całkowitego oddania
się drugiej osobie.
Nim dojdzie do seksualnego zespolenia, na ogół wszystkie związki zaczynają się od flirtu, romansu, chodzenia rozbudzającego erotycznie. Wiele małżeństw nigdy by się nie skojarzyło, gdyby seks nie odegrał swojej roli.
Wszystkie znaki Zodiaku mają swe potrzeby seksualne:
Baran – którym włada ognisty Mars, jest zwykle wrażliwym kochankiem,
któremu seks nie jest obojętny.
Byk i Waga – którymi rządzi planeta miłości i przyjemności – Wenus, są
bardzo podatne na wrażenia seksualne, seks je cieszy, pragną być kochane i same umieją zatracić się w seksie.
Bliźnięta – są podatne na seks, niemniej bywają chłodnymi partnerami.
Interesuje ich bardziej słowna gra wstępna, flirt, natomiast sam akt
bywa traktowany jak funkcja fizjologiczna.
Rak – jest zdolny do miłości, często ze szczerym oddaniem podchodzi do
seksu, upatrując przede wszystkim w tym akcie zdolności prokreacyjne, które mogą spełnić marzenie Raka na własną rodzinę.
Lew – „gwiazdor” Zodiaku, jak we wszystkim, tak i w seksie chce „błyszczeć”. Trzeba mu przyznać, że jeżeli naprawdę zaangażuje się uczuciowo, potrafi być niezastąpionym kochankiem.
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Panna – zwykle jest dobrym partnerem, ponieważ i w tej sferze zaznacza
się jej „perfekcjonizm”. Pragnie być kochana, zatem stara się partnera
obdarzyć miłością.
Skorpion – zwykle uważany jest za znak najbardziej seksualny. Bije od
niego pewien magnetyzm, który przyciąga płeć przeciwną.
Strzelec – zbyt wolny na to, aby się wiązać z innymi, stąd bardziej cieszą go
podboje niż sam seks, choć w momencie silnego zaangażowania emocjonalnego wychodzi z niego prawdziwie ognista natura.
Koziorożec – jako znak ziemski potrafi być zmysłowy, choć seks nie jest
dla niego najważniejszym celem w życiu.
Wodnik – ma trudności z odniesieniem uczucia do jednej konkretnej osoby. Jeżeli jednak zaangażuje się uczuciowo, wówczas preferuje seks
jako wielkie, radosne wydarzenie.
Ryby – ten romantyczny i sentymentalny znak traktuje miłość i seks nierozłącznie. Nie ma miłości bez seksu i vice versa. Niemniej są tu osoby,
które do tego stopnia idealizują partnera, że wystarczy im platoniczna
miłość.

9. DOM W ZWI¥ZKACH
Nie reprezentuje żadnych intymnych związków tet-à-tet. Dom bardziej
zorientowany na różnych ludzi, nauczycieli, duchowieństwo niż na jedną,
szczególną osobę wchodzącą w Wasze życie.

11. DOM W ZWI¥ZKACH
Jest to dom nadziei, pragnień i celów na przyszłość, które chcemy
osiągnąć. Dom 11. i znak Wodnika, który mu odpowiada, są zorientowane na przyszłość i postęp. Czyjeś planety w naszym 11. domu wskazują, że nasze plany łatwiej nam przyjdzie realizować przy pomocy tej
osoby.
Wreszcie 11. dom to dom przyjaźni, a w każdym związku pożądana
jest przyjaźń. Dom ten znany jest także jako dom grup z naszego otoczenia, organizacji, klubów i pokazuje, jak w nich będziemy funkcjonować.
Oczywiście wszystko zależy od aspektów władcy znaku na szczycie tego
domu, jego położenia w horoskopie i aspektów.

11. DOM W ZWIĄZKACH
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Bardzo często Słońce w 11. domu niesie tendencje do bycia samotnym.
Należy sprawdzić znak na szczycie tego domu, aby zrozumieć, co jest
dla Was znaczące i co Was pociąga u przyjaciół, np. jeżeli jest to Baran, to
być może pociągają Was ludzie energiczni, przebojowi, ogniści z temperamentem, odważni i wierni w przyjaźni. Jeżeli są to Ryby, to pociąga Was
tolerancja i zrozumienie.
Dodatkowych informacji zawsze udziela władca znaku na szczycie 11. domu,
jego położenie i aspekty oraz inne planety w tym domu.
Jeżeli Saturn jest władcą tego domu i sam w nim leży, osoba starannie
wybiera swoich przyjaciół, ale zwykle jest to jedna, zaufana osoba.
Z Uranem wciągniętym w ten dom osoba może mieć różnych, interesujących przyjaciół należących do odmiennych grup. Stąd jedni mogą być
przyjaciółmi od wspólnych twórczych zainteresowań, zaś inni od wspólnych gier i zabaw, sportu.
Merkury w 11. domu wskazuje, że osoba poszukuje elokwentnych, komunikatywnych przyjaciół lub pragnie znaleźć się w grupie aktywnie działającej. Może także szukać przyjaciół wśród kolegów szkolnych czy też ze
studiów.
Wenus w 11. domu sugeruje, że szuka się często „wesołej kompanii”,
ludzi dość lekko podchodzących do wielu spraw, wesołych, a w skrajnych
przypadkach hulaków i mąciwodów. Przy dobrych aspektach Wenus, mogą
to być po prostu ludzie pogodni, przyjaźnie nastawieni do otoczenia,
utalentowani.
Jeżeli Księżyc jest w tym domu, wówczas szuka się ludzi, nad którymi
można sprawować opiekę, a jeżeli Księżyc jest władcą 11. domu i jest w domu 4., wówczas można zamieszkać ze swymi przyjaciółmi.
Neptun – w 11. domu sugeruje dość tajemniczych, a niekiedy zwodniczych przyjaciół, którzy pojawiają się i znikają, i w stosunku do których
osoba może mieć wiele zobowiązań. Niekiedy sama ich zwodzi.
Pluton w tym domu jest nieco podobny do Saturna, osoba raczej stara się
izolować swych przyjaciół od innych, jest zaborcza. Poznając kogoś nowego,
zwykle zrywa stare przyjaźnie i często podejmuje wobec niego jakieś zobowiązania.
Słońce – wskazuje, że osoba jest otwarta na przyjaźń, ale uważa, że
prawdziwych przyjaciół spotyka się rzadko.
Jowisz wskazuje podobnie. Osoba jest tu również otwarta na przyjaźń
i nie ogranicza się do pojedyńczych znajomości, uważając, że im więcej ma
się przyjaciół, tym więcej można się od nich nauczyć.
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Przy Marsie władającym 11. domem lub tu położonym osoba często
energicznie oddziałuje na swych przyjaciół, często chce w przyjaźni przewodzić, być wzorem do naśladowania. Przy złych aspektach Marsa, przyjaźnie szybko kończą się wskutek zaborczości i kłótliwości osoby.

12. DOM W ZWI¥ZKACH
Wprawdzie 12. dom nie reprezentuje żadnych związków, ale nie można
go lekceważyć w ocenie horoskopów porównawczych.
12. dom to m.in. dom tajemnic – pokazuje, czego się obawiamy, gdzie
skrywamy nasz strach i obawy, z czym wiążemy rozwój naszej wewnętrznej siły. Ze znaku na szczycie tego domu, położenia i aspektów jego władcy
oraz zawartych w nim planet można wiele wywnioskować o podświadomych tęsknotach, można zobaczyć, jak dalece będziecie lojalni i szczerzy
i kto może być Waszym skrywanym wrogiem.
Przy Lwie w 12. domu lub zawartym tu Słońcu osoba może czuć się
nieadekwatna w wyrażaniu swego ego. Jeżeli partner będzie orientował się
w Waszym horoskopie, to wówczas poprzez aspekty i położenie swego Słońca do Waszego będzie w stanie odkryć sposób oddziaływania, aby pomóc
Wam rozwinąć większą pewność siebie.
Jeżeli pociąga Was ktoś reprezentowany przez Merkurego w 12. domu,
możecie uważać, że osoba może dzielić się z Wami swoją wiedzą i pomóc
np. w rozwinięciu talentu pisarskiego, który posiada.
Przy Księżycu w 12. domu osoba może udzielić pomocy innym, jako że
Księżyc wywołuje głębsze odczucia.
Z Wenus w tym domu uczucia bywają skrywane, jedynie w intymnych
sytuacjach ujawniają się.
Mars – grozi niekontrolowanymi wybuchami. Jowisz – wskazuje, że
filozoficzne czy religijne przekonania są Waszą sprawą prywatną. Saturn
niesie obawy, „dołki psychiczne” i partner może dzielić z Wami różne represje lub przy dobrych aspektach – może pomagać wydobyć się z zawirowań psychicznych. Uran niesie skrywanie różnych niekonwencjonalnych
i ekscentrycznych pragnień, zaś Neptun rozwija intuicję i wgląd w przyszłe sprawy z pogranicza jasnowidzenia. Gdziekolwiek w horoskopie jest
Pluton, Wasze pragnienia są najintensywniejsze, położony w 12. domu
często pomaga ujawnić wewnętrzne odczucia.
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Bardzo często, jeśli ma się silne powiązania z 12. domem drugiej osoby
można stać się pomocnym narzędziem dla wydobycia z jej/jego podświadomości ukrytych odczuć i pragnień.
Z przeprowadzonego zestawienia widać, że wszystkie domy horoskopowe wnoszą coś do horoskopu porównawczego przeprowadzonego dla męża,
partnera, rodziców, przyjaciela czy dzieci.

DODATKOWE WSKAZÓWKI
Aby zrozumieć, czego oczekujemy w partnerstwie, należy wiedzieć, że
w horoskopie męskim – żeńskimi sprawami rządzi KSIĘŻYC.
Znak, w którym znajduje się Księżyc, określa pewien nastrój, wibrację,
do której jesteśmy dostrojeni całe życie, wskazuje, z jaką osobą chcielibyśmy mieszkać.
W przypadku, gdy Księżyc jest w znaku wskazującym na dążenie osoby
do wolności, czyli w znaku Barana, Wodnika, Strzelca, Bliźniąt – osoba
pragnie takiego modelu życia, który nie będzie jej ograniczać.
U mężczyzn – KSIĘŻYC wyznacza typ partnerki, z którą będą się dobrze czuli, gdyż Księżyc ma ścisły związek ze sprawami domowymi, potrzebą spokoju, bezpieczeństwa, macierzyńskiej opieki, z wewnętrznym
dobrym samopoczuciem, wskazuje, jak się czujemy w najbliższym otoczeniu. Położenie Księżyca wskazuje, gdzie osoba szuka opieki lub sama wychowuje i zapewnia opiekę.
Jedno z praw astrologii mówi, że znak, w którym znajduje się planeta,
symbolizuje nasze popędy i potrzeby oraz to, które z naszych potrzeb domagają się zaspokojenia.
Położenie planet w znakach określa najważniejsze potrzeby człowieka.
Z kolei bardzo ważne są aspekty, ponieważ pokazują, w jaki sposób osoba
pragnie wyrażać swoje potrzeby lub radzi sobie ze swymi popędami.
Jeżeli Księżyc odbiera trudne aspekty, wówczas przydajemy nadmierne
znaczenie cechom tego znaku, ponieważ uważamy, że musimy się jakoś
dostosować, np. jest to dobre określenie dla kwadratury, gdyż mówi ona,
jakie poprawki powinniśmy wprowadzić w swojej osobowości i życiu.
W horoskopie mężczyzny znak, w którym jest Księżyc, oraz jego aspekty określają stosunek do partnerki i żony. Dodatkowo pomaga w ocenie
pierwszy aplikacyjny aspekt Księżyca do danej planety, np. – u pewnego męż-
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czyzny pierwszym aplikacyjnym aspektem jest opozycja Księżyca do Słońca w Byku i 9. domu. Księżyc opisuje tu żonę jako osobę stałą, mocno
stąpającą po ziemi (Słońce w Byku), ale równocześnie jako osobę, która
uwielbia podróże, a zagadnienia filozoficzne nie są jej obce (9. dom);
– w innym przypadku – gdy mężczyzna ma Księżyc w Skorpionie lub
w 8. domu, wówczas seks będzie odgrywał główną rolę w jego partnerstwie.
On potrzebuje kobiety o głębokich odczuciach emocjonalnych i intuicyjnej.
Z kolei w horoskopie żeńskim – SŁOŃCE reprezentuje męża.
Zatem położenie Słońca w znaku jest ważne, ale najważniejsze są aspekty
do SŁOŃCA, ponieważ symbolizują pewien rodzaj doświadczeń, jakie
kobieta musi przejść początkowo z ojcem, a później z mężem, niekiedy
z obydwoma. Można powiedzieć, że ogólnie z każdym mężczyzną, z którym mieszka przez kilka lat i z którym jest we wzajemnej zależności.
Aspekty SŁOŃCA są niezwykle ważne, gdyż zawsze pokazują, jakie
jest największe pragnienie kobiety, np. – kobieta ma nieharmonijny aspekt
Słońca do URANA (kwadratura, koniunkcja, opozycja), to tradycyjnie oznacza rozwód, ale nie zawsze do rozwodu dochodzi, gdyż niezależnie od płci,
aspekty Słońce/Uran wskazują na osobę, która nade wszystko ceni sobie
swą niezależność, a to zapewne niewielu mężczyzn potrafi u kobiety tolerować i vice versa.
Aspekty Słońca wskazują także, z jakiego rodzaju mężczyznami kobieta
zechce się wiązać i jakie problemy pojawią się w tych związkach.
Jeżeli analizujemy Słońce pod kątem partnerstwa, najsilniejszymi aspektami są: kwadratura, koniunkcja i opozycja.
Dodatkowo, podobnie jak i w horoskopie męskim, w horoskopie kobiety
określić męża może pierwszy aplikacyjny aspekt SŁOŃCA do innej planety, np.:
– u danej kobiety Słońce tworzy aplikacyjną kwadraturę do Urana sugerując, że ona mogłaby uważać odniesienia w związku jako wyzwanie. Jej
partner powinien być zupełnie różny od niej, inaczej wychowany, innej
kultury czy też grupy społecznej. Przy tym aspekcie można liczyć się
z rozwodem, ale niekoniecznie musi do niego dojść;
– innym przykładem może być kobieta, która ma opozycję Słońce/Saturn,
co wskazuje, że osoba może wyjść za mąż za mężczyznę spod znaku
Koziorożca, który jest konserwatywny, apodyktyczny, uparty, zatem kobieta, aby wyrazić siebie w tym związku, będzie musiała ciężko pracować i wykazać wiele cierpliwości;
– gdyby Słońce tworzyło kwadraturę z Plutonem – wówczas pokazałoby
zarówno, że mąż tej kobiety może być zdecydowanie dominujący, jak
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i to, że kobieta może wyjść za mąż za Skorpiona, jeżeli do tego Słońce
leżałoby w Skorpionie – mamy podwójne podkreślenie z Plutonem, czyli
osobę o ogromnej sile wewnętrznej. Zatem taka osoba może w ogóle nie
wyjść za mąż, ponieważ będzie dominować siłą nad innymi albo będzie
silnie manipulować partnerem, a jeżeli okaże się on osobą o charakterze
plutonicznym, problemy w tym związku będą lawinowo narastać i na
pewno dojdzie tu do rozłamu.

