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XV 95. 52
Natura wyda³a nas jako istoty spokrewnione ze sob¹, gdy¿

wywiod³a nas z tych samych pocz¹tków i dla tych samych prze-
znaczeñ. Ona wszczepi³a nam mi³oœæ wzajemn¹ i uczyni³a nas
towarzyskimi. Ona ustala s³usznoœæ i sprawiedliwoœæ. Z jej usta-
lenia gorzej jest szkodziæ niŸli cierpieæ szkodê. Na jej rozkaz
rêce ludzkie maj¹ byæ gotowe do pomocy innym.

XVII–XVIII 101. 7–8
Jest wprawdzie dla nas granica, po³o¿ona przez nieub³agan¹

koniecznoœæ Przeznaczenia, ale nikt z nas nie wie, jak blisko
siê znajduje owej granicy. Dlatego tak kszta³tujemy sw¹ duszê,
jakby siê ju¿ osi¹gnê³o kres. Nie odk³adajmy niczego na póŸ-
niej. Codziennie wyrównujmy swe rachunki z ¿yciem. Najwiêk-
szy b³¹d ¿ycia stanowi to, ¿e jest ono dla nas stale niedokoñczone,
¿e coœ z niego bywa odsuwane na póŸniej. Kto co dzieñ ¿egna
siê z ¿yciem, temu nie brak czasu. A w³aœnie z tego braku czasu
rodzi siê lêk i ¿¹dza przysz³oœci z¿eraj¹ca duszê. Nic bardziej
¿a³osnego od niepewnoœci, co do wyniku przysz³ych zdarzeñ.

Lucjusz Anneusz Seneka „MYŒLI”
wybra³ i opracowa³ St. Stabry³a
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SYMBOLE ASTROLOGICZNE

PLANETY ZNAKI
A – S³oñce K – Baran
B – Ksiê¿yc L – Byk
C – Merkury M – BliŸniêta
D – Wenus N – Rak
E – Mars O – Lew
F – Jowisz P – Panna
G – Saturn Q – Waga
H – Uran R – Skorpion
I – Neptun S – Strzelec
J – Pluton T – Kozioro¿ec
l – wêze³ ksiê¿ycowy pó³nocny U – Wodnik
m – wêze³ ksiê¿ycowy po³udniowy V – Ryby

ASPEKTY

a – koniunkcja – 0°      f – trygon        – 120°
h – pó³sekstyl – 30°      b – kwinkuns   – 150°
d – sekstyl – 60°      i – opozycja    – 180°
e – kwadratura – 90°

INNE
ASC – ascendent
DSC – descendent
MC – Medium Coeli
IC – Immum Coeli
mmmmm
lllll – wêz³y ksiê¿ycowe
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WPROWADZENIE

prowadzenie do niniejszej ksi¹¿ki jest nietypowe, jako ¿e i sytuacja spro-
wokowana przez astronomów jest niecodzienna.

Otó¿ po 76 latach od momentu odkrycia – w roku 1930 – PLUTONA i w³¹-
czenia go do Uk³adu S³onecznego, z pocz¹tkiem XXI w. PLUTON STRA-
CI£ STATUS PLANETY!

Tak w czwartek, 24 sierpnia 2006 r., zdecydowali astronomowie podczas
Zgromadzenia Ogólnego Miêdzynarodowej Unii Astronomicznej w Pradze,
gdzie opracowano i ostatecznie ustalono definicjê obiektu zwanego „PLA-
NET¥”: „Musi ona byæ cia³em niebieskim, które kr¹¿y po orbicie wokó³
S£OÑCA, a jej masa i grawitacja s¹ na tyle du¿e, by wytworzy³a kszta³t
bliski okr¹g³emu. Dodatkowo nie ma ona innych du¿ych cia³ w swoim
najbli¿szym s¹siedztwie.”

Wg nowej definicji, w Uk³adzie S³onecznym mamy trzy kategorie obiektów:
• planety,
• „planety kar³owate”,
• ma³e cia³a uk³adu planetarnego.

Czwart¹ kategori¹ s¹ satelity (ksiê¿yce).
PLANET JEST OSIEM: MERKURY, WENUS, ZIEMIA, MARS, JO-

WISZ, SATURN, URAN, NEPTUN.
PLUTON – zosta³ zdegradowany do kategorii „PLANET KAR£OWA-

TYCH” (która otrzyma³a okreœlenie „obiekty plutonowe”), NIE S¥ ONE
„PLANETAMI”.

Zdaniem astronomów, wspó³czesne obserwacje zmieniaj¹ tradycyjne rozu-
mienie uk³adów planetarnych. W miarê doskonalenia przyrz¹dów optycznych
pozwalaj¹cych na obserwacjê Kosmosu, naukowcy wci¹¿ odkrywaj¹ nowe cia-
³a niebieskie, czêsto wiêksze od Plutona i maj¹ problem z ich klasyfikacj¹.
Czêœæ œrodowiska sprzeciwia³a siê nazywaniu ich planetami. (Cyt. wg serwisu
w internecie – Astronomia.pl).

W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹, astrolodzy musz¹ zdecydowaæ, jak trakto-
waæ sprawê Plutona. Otó¿ z dotychczasowych informacji wynika, ¿e wiêkszoœæ
astrologów zachodnich uwa¿a, ¿e nale¿y zachowaæ status quo. PLUTON –
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mo¿e nie byæ uwa¿any przez astronomów za planetê, ale bezwzglêdnie jest
cia³em niebieskim poruszaj¹cym siê po swej orbicie wokó³ S³oñca, nie zmie-
ni³ swej pozycji, jego efemerydy s¹ obliczone na dziesi¹tki lat, jego niekwe-
stionowany wp³yw, na sprawy wielu pokoleñ, jest niepodwa¿alny i zosta³
dowiedziony. Astrolodzy nie maj¹ podstaw, aby w¹tpiæ czy te¿ negowaæ jego
znaczenie.

Ku tej opinii sk³ania siê równie¿ autorka niniejszej pracy.
„ASTROLOGIA NATALNA” (urodzeniowa) oddana do r¹k czytelników

nie bêdzie podrêcznikiem szczegó³owo wprowadzaj¹cym Was „krok po kro-
ku” w arkana astrologii. Tê rolê spe³nia przede wszystkim 1. tom cyklu
„ASTROLOGIA”, jak równie¿ „Vademecum astrologii”.

Zadaniem tej pracy jest kontynuacja i uzupe³nienie informacji zwi¹zanych
z symbolik¹ astrologiczn¹ dotycz¹c¹ znaków Zodiaku, planet, domów, aspek-
tów ze szczególnym uwzglêdnieniem wiedzy astrologów antycznych i staro-
¿ytnych zwi¹zanej z wp³ywem „starych” w³adców na podlegaj¹ce im znaki,
planety, domy, zw³aszcza w tej sytuacji, kiedy „wyrzucono” Plutona z Uk³a-
du S³onecznego. Autorka czêsto sugerowa³a w swych poprzednich pracach,
aby nie lekcewa¿yæ sugestii zawartych w staro¿ytnej literaturze astrologicz-
nej, która w wielu przypadkach jest dziœ tak samo aktualna jak i ówczeœnie.

Astrologia natalna – jest najbardziej popularnym dzia³em astrologii, gdy¿
poprzez horoskop urodzeniowy zaspokaja potrzebê informacji ludzi odnoœnie
ich spraw ¿yciowych.

HOROSKOP – (z gr. „hora” – godzina i „skopos” – obserwowaæ) URO-
DZENIOWY = NATALNY = RADIX – jest schematycznie przedstawio-
nym obrazem nieba i cia³ niebieskich w momencie urodzenia cz³owieka
w danym miejscu na Ziemi o œciœle okreœlonych wspó³rzêdnych geograficz-
nych. Horoskop urodzeniowy pozwala okreœliæ charakter osoby, jej tempera-
ment, zdolnoœci umys³owe, fizyczne, talent, ogólnie jej potencjalne mo¿liwoœci
rozwojowe. Wiêkszoœæ ludzi, klientów astrologów pragnie dowiedzieæ siê cze-
goœ o mi³oœci, zwi¹zkach uczuciowych, ma³¿eñstwie, pracy, karierze, bizne-
sie, finansach, zdrowiu czy dzieciach.

Zadaniem astrologa jest zatem dok³adne rozpatrzenie wszelkich mo¿liwo-
œci cz³owieka odnoœnie dziedziny, jaka go interesuje w oparciu o jego horo-
skop urodzeniowy. Musi sprawdziæ, czy np. radix „obiecuje” danej osobie
ma³¿eñstwo, czy te¿ „zagra¿a” rozwodem? A je¿eli nie ma ¿adnych wskazañ –
co wtedy?

Inni byæ mo¿e pragn¹ dowiedzieæ siê, czy osi¹gn¹ w ¿yciu sukces, s³awê lub
dorobi¹ siê maj¹tku. Prawdopodobnie nic z tego nie bêdzie, je¿eli horoskop
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natalny nie sugeruje takich mo¿liwoœci. WskaŸnikiem powodzenia mo¿e byæ
np. dominuj¹cy Jowisz, mocno obsadzony znak Strzelca czy te¿ silny 5. dom.

Niekiedy cz³owieka opanowuje strach, obawa stania siê ofiar¹ przemocy fi-
zycznej lub seksualnej. Tak¹ mo¿liwoœæ mo¿emy równie¿ zobaczyæ w horo-
skopie natalnym poprzez po³o¿enie, aspekty Marsa i Plutona, jak równie¿
i tranzyty tych planet, mog¹ wskazaæ w przybli¿eniu czas tego zdarzenia. W tym
przypadku zadaniem astrologa jest przestrzec klienta i pomóc mu przetrwaæ
ten niekorzystny okres.

Czy horoskop natalny mówi nam coœ o naszym zdrowiu, kondycji fizycznej
i psychicznej? – Oczywiœcie. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e dan¹ osobê nie do-
tknie ¿adna powa¿na choroba, bez wzglêdu na to jak zachowaj¹ siê tranzyty
planet, o ile w jej horoskopie taka potencjalna mo¿liwoœæ nie istnieje. (Patrz:
„Astrologia medyczna” – 3. tom cyklu „Astrologia”).

Wielu klientów pragnie wiedzieæ, czy prze¿yj¹ jak¹œ romantyczn¹ przygo-
dê, czy spotkaj¹ na swej drodze wielk¹ mi³oœæ? – A je¿eli tak, to kiedy? – Lub
przychodz¹ do astrologa po poradê, odnoœnie zwi¹zku z osob¹, której datê
urodzenia mog¹ udostêpniæ. W tej sytuacji jedynym rozwi¹zaniem jest do-
k³adne rozpatrzenie obu horoskopów natalnych i porównanie ich, ale to jest
ju¿ zadaniem – astrologii porównawczej. (Patrz: „Astrologia porównawcza” –
2. tom cyklu „Astrologia”).

Autorka ma nadziejê, ¿e „Astrologia natalna” jest tym podrêcznikiem, któ-
ry wzbogaci zasób informacji niezbêdnych przy interpretacji horoskopu uro-
dzeniowego, a których nigdy nie jest za ma³o.
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ZODIAK

dy spogl¹damy na niebo, nasuwaj¹ siê nam pytania dotycz¹ce ewolucji
i powstania gwiazd, planet i innych cia³ we Wszechœwiecie. Nie uniknie-

my te¿ pytañ dotycz¹cych gwiazdozbiorów. Kiedy, gdzie i co by³o przyczyn¹,
¿e nasi przodkowie zaczêli w swej wyobraŸni ³¹czyæ grupy gwiazd z sytuacja-
mi zwi¹zanymi z ¿yciem codziennym lub mitologi¹.

Wielu historyków astronomii uwa¿a, ¿e pierwsze kszta³ty i nazwy grup
gwiazd powsta³y w Egipcie. Niepe³ny Zodiak ma przedstawiaæ pierwsze figu-
ry gwiazdozbiorów prawdopodobnie z okresu oko³o 13000 lat p.n.e. W tym
czasie figury Zodiaku odpowiada³y sezonom rolniczym w rejonie Nilu. Z ko-
lei w Chinach zaczêto ³¹czyæ grupy gwiazd w figury oko³o XII–X wieku p.n.e.

Pierwsze oryginalne figury, symbole i znaki (³ac. constellatio = gwiazdo-
zbiór) w Egipcie, Chinach i innych rejonach nawi¹zywa³y do ¿ycia mieszkañ-
ców tych krajów. Z biegiem czasu nazwy gwiazdozbiorów coraz bardziej
nawi¹zywa³y do mitologii.

Pierwotne zarysy gwiazdozbiorów Hipparcha z roku 127 p.n.e. i Ptoleme-
usza z roku 135 n.e. nie zachowa³y siê.

Po³o¿enie jasnych gwiazd w 48 staro¿ytnych gwiazdozbiorach znamy jedy-
nie z opisu Ptolemeusza. Niemiecki malarz i rytownik Albrecht Dürer opubli-
kowa³, wed³ug niego, w 1515 roku dwie mapy nieba, pó³nocnej i po³udniowej
pó³kuli. Zosta³y one wyryte w drewnie. Katalog gwiazd Ptolemeusza z rysun-
kami gwiazdozbiorów Dürera wydany zosta³ w 1537 roku w Kolonii. Rysunki
Dürera sta³y siê klasyczne i pojawi³y siê póŸniej tak¿e na mapach nieba Johan-
na Bayera (l603), Johna Flasteeda (1729), Eduarda Heisa (1872) i wielu innych
(umieszczone tak¿e w niniejszej pracy przy ka¿dym znaku Zodiaku)*.

Jak ju¿ wspomniano, figury gwiazdozbiorów utworzyli ludzie ju¿ bardzo
dawno, a sk³oni³y ich do tego wzglêdy czysto praktyczne, a mianowicie zale¿-
noœæ pomiêdzy obserwowanym ruchem S³oñca i porami roku. Gwiazdozbio-
rów pasa zodiakalnego, które równie¿ nazywamy „Zwierzyñcem niebieskim”,
jest dwanaœcie. Tworz¹ one zamkniêty pas wzd³u¿ EKLIPTYKI = pozor-

* Dane uzyskano z publikacji „Niebo na d³oni” – Edward Pittich i Dusan Kalmancok
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nej drogi S£OÑCA wokó³ ZIEMI. Wiêkszoœæ z nich nosi nazwy zwierz¹t –
st¹d nazwa – ZODIAK lub ZWIERZYNIEC NIEBIESKI.

Na tle gwiazdozbiorów Zodiaku przesuwaj¹ siê S³oñce, Ksiê¿yc i planety.
Ruch S³oñca wœród gwiazd pokazano na znajduj¹cym siê ni¿ej schemacie,

tak jak to widzi obserwator z Ziemi.

Gwiazdozbiory pasa zodiakalnego

Gwiazdozbiory nie dziel¹ ekliptyki na równe czêœci, np. RAK zajmuje oko-
³o 18° ekliptyki, a Panna a¿ 44°. Baran prawie w ca³oœci le¿y na pó³noc od
ekliptyki, zaœ wiêksza czêœæ Skorpiona na po³udnie od niej. W zwi¹zku z tym
HIPPARCH* podzieli³ ca³¹ ekliptykê na 12 równych czêœci i nazwa³ je
ZNAKAMI ZODIAKU.

* HIPPARCH (ok. 190–125 p.n.e.) – najwiêkszy astronom grecki, ¿y³ w Aleksandrii i na wyspie Rodos,
opracowa³ teoriê rocznego ruchu S³oñca i Ksiê¿yca oraz wyznaczy³ odleg³oœci tych cia³ od Ziemi,
wykry³ przesuwanie siê punktu równonocy wiosennej wzd³u¿ ekliptyki w kierunku malej¹cych d³ugo-
œci ekliptycznych, zapocz¹tkowa³ rachunek trygonometryczny, wynalaz³ przyrz¹d do mierzenia wyso-
koœci cia³ niebieskich nad horyzontem (astrolabium), okreœli³ zwi¹zki miêdzy wspó³rzêdnymi
geograficznymi i astronomicznymi; prace HIPPARCHA w wiêkszoœci zaginê³y i s¹ znane g³ównie
z „ALMAGESTU” Klaudiusza Ptolemeusza. By³ znamienitym, praktykuj¹cym astrologiem.
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Nazwy dobra³ wed³ug gwiazdozbiorów zodiakalnych, które w jego czasach
znajdowa³y siê najbli¿ej poszczególnych znaków. Pod wp³ywem precesji po-
³o¿enie poszczególnych znaków Zodiaku ulega przesuniêciu po ekliptyce
o 50’26’’ rocznie w kierunku przeciwnym do ruchu S³oñca, st¹d znaki Zodia-
ku nie znajduj¹ siê ju¿ dzisiaj w odpowiadaj¹cych ich nazwom gwiazdozbio-
rach. Ka¿dy znak jest obecnie przesuniêty o jeden gwiazdozbiór w kierunku
zachodnim.

Znaki Zodiaku odpowiadaj¹ po³o¿eniu S³oñca na ekliptyce: w pierwszym
dniu wiosny S³oñce znajduje siê w znaku Barana, w dniu przesilenia letniego
– w znaku Raka, jesienna równonoc nadejdzie, gdy S³oñce wejdzie w znak
Wagi, a zimowe przesilenie, gdy S³oñce zacznie przechodziæ przez znak Ko-
zioro¿ca.

Znaki Zodiaku wprowadzone pierwotnie na niebo wy³¹cznie w celach prak-
tycznych dla potrzeb kalendarza, z biegiem czasu utraci³y swoje znaczenie
i nie maj¹ szerszego zastosowania w astronomii. Jedynie znak Barana jest u¿y-
wany jako symbol oznaczaj¹cy punkt równonocy wiosennej.

ZNAKI ZODIAKU STA£Y SIÊ JEDNAK
KAMIENIEM WÊGIELNYM ASTROLOGII.
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ZNAKI ZODIAKU

STROLOGIA pos³uguje siê ca³ym systemem symboli, znaków, planet
i ich wzajemnych relacji, które s¹ kluczem do interpretacji horoskopu

natalnego.
Wszystkim jest wiadome, ¿e w sk³ad Uk³adu S³onecznego wchodzi S£OÑ-

CE jako centralnie po³o¿one cia³o niebieskie (gwiazda) i kr¹¿¹ce wokó³ niego
planety, których obecnie jest OSIEM – po wykluczeniu Plutona. S¹ to: MER-
KURY, WENUS, ZIEMIA wraz ze swym satelit¹ – KSIÊ¯YCEM, MARS,
JOWISZ, SATURN, URAN, NEPTUN.

Jak zaznaczono na wstêpie – astrolodzy nadal bêd¹ uwzglêdniaæ wp³yw
PLUTONA.

Z uwagi na to, ¿e obserwacji Nieba dokonujemy z Ziemi, przyjêto w astrolo-
gii opieraæ siê o system geocentryczny, czyli uznaæ ZIEMIÊ za punkt cen-
tralny Uk³adu S³onecznego.

W tej sytuacji tor, po którym S£OÑCE „pozornie” okr¹¿a Ziemiê, nazwano
EKLIPTYK¥, która w stosunku do równika niebieskiego nachylona jest pod
k¹tem ok. 23°30’.

Obwód ekliptyki wynosi 360° i zosta³ podzielony na 12 równych czêœci po
30° ka¿dy. Czêœci te pokrywa³y siê niegdyœ z po³o¿eniem gwiazdozbiorów, od
których przyjê³y swe nazwy. Razem tworz¹ ZODIAK, zwany te¿ „ZWIE-
RZYÑCEM NIEBIESKIM”. Kolejne jego czêœci to znane nam znaki Zodia-
ku (gr. zodion; ³ac. signum):
• Baran, który rozpoczyna zodiakalne ko³o – ma swój pocz¹tek w 0°,
• Byk – w 30°,
• BliŸniêta – w 60°,
• Rak – w 90°,
• Lew – w 120°,
• Panna – w 150°,
• Waga – w 180°,

ZODIAK – jest sta³ym i niezmiennym punktem odniesienia w indywidu-
alnym horoskopie.

• Skorpion – w 210°,
• Strzelec – w 240°,
• Kozioro¿ec – w 270°,
• Wodnik – w 300°,
• Ryby – w 360°.
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Schemat horoskopu – przedstawiamy w postaci ko³a, którego obwód jest
rzutem ekliptyki, podzielony na 12 równych czêœci oznaczonych symbola-
mi znaków Zodiaku. Ca³y schemat dzielimy na tzw. kwadranty poprzez po-
prowadzenie dwu osi:

• poziomej (przechodz¹cej przez centrum okrêgu), której koniec lewy wy-
znacza – przy naturalnym porz¹dku znaków – 0° Barana i nosi nazwê –
ASCENDENT (= punkt wschodni), zaœ koniec prawy – to 0° Wagi – DE-
SCENDENT (punkt zachodni),

• pionowej (równie¿ przechodz¹cej przez centrum okrêgu), której koniec
górny to MEDIUM COELI (= góra nieba = punkt po³udniowy), zaœ ko-
niec dolny to IMUM COELI (= punkt pó³nocny). Koniec górny odpowia-
da 0° Kozioro¿ca, zaœ dolny to 0° Raka. Dziêki poprowadzeniu ww. osi mamy
4 KWADRANTY:
I KWADRANT – od ASC do IC – obejmuje znaki – Barana, Byka, BliŸni¹t,
II KWADRANT – od IC do DESC – obejmuje Raka, Lwa, Pannê,
III KWADRANT – od DESC do MC – obejmuje Wagê, Skorpiona, Strzelca,
IV KWADRANT – od MC do ASC – obejmuje Kozioro¿ca, Wodnika i Ryby.

Jak widaæ, znaki liczymy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara!

Ka¿dy ze znaków okreœla charakterystyczne cechy osobowoœci cz³owieka
i mo¿liwoœci jego rozwoju.

Zodiak prezentuje ROCZNY ruch ZIEMI wokó³ S£OÑCA.
Oprócz podzia³u horoskopu na znaki Zodiaku, diagram dzielimy dwunastoma

liniami (jak szprychami w kole) na kolejne 12 czêœci zwane DOMAMI, zaœ podzia³
ten jest wynikiem DOBOWEGO RUCHU ZIEMI WOKÓ£ W£ASNEJ OSI.

Przy naturalnym porz¹dku znaków – domy pokrywaj¹ siê ze znakami Zo-
diaku. Zatem pierwszy dom odpowiada znakowi Barana, drugi – znakowi Byka,
trzeci – BliŸniêtom itd., zaœ ostatni – dwunasty dom – znakowi Ryb.

Ka¿dy z domów symbolizuje odpowiedni¹ DZIEDZINÊ ¯YCIA cz³owieka.
Znakami, jak i odpowiadaj¹cymi im domami, w³adaj¹ odpowiednie plane-

ty, z tym ¿e w astrologii zarówno S£OÑCE, jak i KSIÊ¯YC, zaliczane s¹ rów-
nie¿ do planet, a tak¿e nosz¹ nazwê ŒWIATE£. I tak:

• BARANEM i 1. domem – w³ada MARS,
• BYKIEM i 2. domem – w³ada Wenus,
• BLIŹNIÊTAMI i 3. domem – w³ada MERKURY,
• RAKIEM i 4. domem – w³ada KSIÊ¯YC,
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• LWEM i 5. domem – w³ada S£OÑCE,
• PANN¥ i 6. domem – w³ada MERKURY,
• WAG¥ i 7. domem – w³ada Wenus,
• SKORPIONEM i 8. domem – w³ada³ do 24 sierpnia 2006 r. PLUTON, zaœ

poprzednim = „starym” w³adc¹ by³ MARS. W zwi¹zku z usuniêciem Plu-
tona jako planety z Uk³adu S³onecznego, wydaje siê s³usznym, aby Marsa
i Plutona (zaliczanego obecnie do tzw. „planet kar³owatych”) traktowaæ
równorzêdnie, nie umniejszaj¹c roli ¿adnego z tych cia³ niebieskich.

• STRZELCEM i 9. domem – w³ada JOWISZ,
• KOZIORO¯CEM i 10. domem – w³ada SATURN,
• WODNIKIEM i 11. domem – w³ada URAN oraz „stary w³adca” SATURN,
• RYBAMI i 12. domem – w³ada NEPTUN oraz „stary w³adca” JOWISZ.

Przypisanie odpowiedniej planety do danego znaku mówi nam, ¿e wp³ywy
znaku i planety s¹ do siebie podobne, s¹ harmonijne.

Schemat przedstawia naturalny uk³ad znaków Zodiaku w diagramie horo-
skopu. Przy pocz¹tku ka¿dego zaznaczony jest jego symbol i w ka¿dy wpisana
jest planeta, która nim w³ada. Pewne planety w³adaj¹ dwoma znakami, a z kolei
niektóre maj¹ oprócz w³adcy g³ównego dodatkow¹ planetê = „wspó³w³adcê”
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(podana w nawiasie). Wspó³w³adcami sta³y siê planety, które by³y w³adcami
przed odkryciem Urana (1781 r.), Neptuna (1846 r.) i Plutona” (1930 r.).

Znaki Zodiaku klasyfikujemy wed³ug trzech kryteriów: ¿ywio³ów, jakoœci
i polaryzacji.

¯YWIO£Y (ELEMENTY) tworz¹ 4 grupy znaków po 3 w ka¿dej i s¹ to:
• ¯YWIO£ OGNIA obejmuje 3 znaki „ogniste”: Barana, Lwa i Strzelca.

Znaki te charakteryzuje ¿ywio³owoœæ, ruchliwoœæ, entuzjazm, szybki spo-
sób dzia³ania. S¹ inspiruj¹ce, kieruj¹ce siê w³asn¹ motywacj¹ i ukierunko-
wane ku przysz³oœci.

• ¯YWIO£ POWIETRZA obejmuje 3 znaki „powietrzne”: BliŸniêta, Wagê,
Wodnika. Charakteryzuje je intelektualizm, obiektywnoœæ, logicznoœæ, nie-
zale¿noœæ. S¹ nastawione na ludzi i komunikowanie siê.

• ¯YWIO£ ZIEMI obejmuje 3 znaki „ziemskie”: Byka, Pannê, Kozioro¿-
ca. Znaki konserwatywne, uparte, zmys³owe, praktyczne, czêsto materia-
listyczne.

• ¯YWIO£ WODY obejmuje 3 znaki „wodne”: Raka, Skorpiona i Ryby.
Kieruj¹ siê one g³ównie emocjami, s¹ wra¿liwe, intuicyjne, czêsto podatne
na wp³ywy otoczenia.

JAKOŒCI. Rozró¿niamy tu 3 grupy znaków, po cztery w ka¿dej grupie. S¹
to znaki KARDYNALNE, STA£E i ZMIENNE.
• ZNAKI KARDYNALNE: Baran, Rak, Waga, Kozioro¿ec s¹ intuicyjne,

niespokojne i ukierunkowane na cele. Inicjuj¹ zmiany. Zapocz¹tkowuj¹
ka¿dy sezon roku.

• ZNAKI STA£E: Byk, Lew, Skorpion, Wodnik s¹ sta³e, uparte, wytrzy-
ma³e, konsoliduj¹ i ustalaj¹ wszystko, co zapocz¹tkowa³y znaki kardynal-
ne. S¹ dociekliwe, zwykle o doskona³ej pamiêci. Wyznaczaj¹ œrodkowy
miesi¹c ka¿dego sezonu.

• ZNAKI ZMIENNE: BliŸniêta, Panna, Strzelec, Ryby. Maj¹ zdolnoœæ przy-
stosowania siê do ró¿nych okolicznoœci. Mog¹ byæ sprytne, zwodnicze, pod-
stêpne, kapryœne, niesta³e. Wskazuj¹ na ostatni miesi¹c ka¿dego sezonu.
S¹ zwi¹zane z procesami w przyrodzie, które koñcz¹c jedne przemiany,
przygotowuj¹ naturê do nowych zadañ.

POLARYZACJA. Znaki Zodiaku wykazuj¹ polaryzacjê POZYTYWN¥ albo
NEGATYWN¥ wystêpuj¹c¹ naprzemiennie, tzn. znak Barana – (1. znak) jest
pozytywny, podczas gdy Byk (2. znak) jest negatywny. Z kolei BliŸniêta (3.
znak) s¹ pozytywne, Rak (4. znak) jest negatywny itd.
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• Znaki ogniste i powietrzne s¹: pozytywne, ekstrawertyczne i samoekspre-
sywne.

• Znaki wodne i ziemskie s¹: negatywne, introwertyczne i samopowstrzy-
muj¹ce.

Powy¿sze podzia³y znaków pojawi³y siê ju¿ w epoce antycznej. Oprócz tego
wydzielono przeró¿ne grupy znaków jak znaki zwierzêce, ludzkie, p³odne,
bezp³odne, nieme, dwucielesne itp. Wszelkie dok³adniejsze informacje do-
tycz¹ce sposobu obliczenia horoskopu, podzia³u znaków i wiele innych za-
warte s¹ w I i II tomie cyklu „ASTROLOGIA” oraz w „VADEMECUM
ASTROLOGII” wydanych przez Studio Astropsychologii w Bia³ymstoku.

Astrolodzy antyczni wprowadzili dodatkowe podzia³y znaków Zodiaku na
coraz to mniejsze jednostki. Jak wiemy – ka¿dy znak zawiera 30°.

Podzielono go na dekanaty – których w danym znaku s¹ trzy po 10° ka¿dy.
Kolejno mniejszymi jednostkami s¹ tzw. termy = okresy – licz¹ce po kilka
stopni; facies = obrazy; dwady – licz¹ce po 2°30' i na koniec ka¿demu poje-
dynczemu stopniowi przypisuje siê samodzielne znaczenie.

DEKANAT (³ac. decanus od decem = dziesiêæ)
Ka¿dy znak Zodiaku sk³ada siê z 30° i podzielony zosta³ na trzy czêœci – po

10° ka¿da, zwane dekanatami.
Ca³y Zodiak zawiera 36 dekanatów.
Dekanaty pojawi³y siê w staro¿ytnym Egipcie nie póŸniej ni¿ dwa tys. lat

p.n.e. Wykorzystuje siê je przy interpretacji horoskopów.
Dzielenie znaków Zodiaku na dekanaty spotyka siê tak¿e w systemach astro-

logii wschodniej.
Ka¿dym dekanatem, podobnie jak i znakiem, w³ada odpowiednia planeta.

Istniej¹ dwa systemy kierowania dekanatami.
Pierwszy system wprowadzony przez Firmicusa Iuliusa Maternusa* opar-

ty jest o chaldejski porz¹dek planet: Saturn, Jowisz, Mars, S³oñce, Wenus,
Merkury, Ksiê¿yc.

St¹d w³adca 1. dekanatu BARANA to MARS, 2. dekanatu BARANA –
S£OÑCE, 3. dekanatu BARANA – WENUS, 1. dekanatu BYKA – MERKU-
RY, 2. dekanatu BYKA – KSIÊ¯YC, 3. dekanatu BYKA – SATURN, 1. de-

* Firmicus Iulius Maternus – sycylijski senator okresu imperatora Konstantyna, IV w. autor pod-
rêcznika do nauki astrologii „Mathesis” = synonim terminu „astrologia” u¿ywanego w okresie Im-
perium Rzymskiego.
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kanatu BLIŹNI¥T – JOWISZ, 2. dekanatu BLIŹNI¥T – MARS i dalej w ko-
lejnoœci podanej wy¿ej. Ostatecznie MARS okazuje siê w³adc¹ 3. dekanatu
RYB. Dlaczego w³adcy planetarni zaczynaj¹ siê od MARSA nie jest w pe³ni
jasne. Byæ mo¿e, jak sugeruj¹ astrolodzy, zwi¹zane jest to z tym, ¿e Baran przy-
pada na marzec, który jest poœwiêcony w³aœnie Marsowi. Tym systemem czê-
sto pos³uguje siê astrologia klasyczna.

Drugi system, zwany te¿ hinduskim, opiera siê na tym, ¿e w³adca danego
znaku jest równoczeœnie w³adc¹ 1. dekanatu tego znaku, zaœ 2. i 3. dekanat
podlega kolejno w³adcy znaków nale¿¹cych do danego ¿ywio³u, np. 1. deka-
natem BARANA w³ada – MARS, 2. dekanatem – S£OÑCE (w³adca znaku
Lwa nale¿¹cego do trygonu ognia), a 3. dekanatem – JOWISZ (w³adca znaku
Strzelca – ostatniego znaku trygonu ognia). Systemem tym pos³uguje siê wspó³-
czeœnie astrologia tzw. humanistyczna – zachodnia.

ZNAK

BARAN

BYK

BLIŹNIÊTA

RAK

LEW

PANNA

WAGA

SKORPION

STRZELEC

KOZIORO¯EC

WODNIK

RYBY

    1
0o – 959

Mars
(Baran)
Wenus
(Byk)
Merkury
(BliŸniêta)
Ksiê¿yc
(Rak)
S³oñce
(Lew)
Merkury
(Panna)
Wenus
(Waga)
Pluton
(Skorpion)
Jowisz
(Strzelec)
Saturn
(Kozioro¿ec)
Uran
(Wodnik)
Neptun
(Ryby)

      2
10o – 1959

S³oñce
(Lew)
Merkury
(Panna)
Wenus
(Waga)
Pluton
(Skorpion)
Jowisz
(Strzelec)
Saturn
(Kozioro¿ec)
Uran
(Wodnik)
Neptun
(Ryby)
Mars
(Baran)
Wenus
(Byk)
Merkury
(BliŸniêta)
Ksiê¿yc
(Rak)

      3
20o – 2959

Jowisz
(Strzelec)
Saturn
(Kozioro¿ec)
Uran
(Wodnik)
Neptun
(Ryby)
Mars
(Baran)
Wenus
(Byk)
Merkury
(BliŸniêta)
Ksiê¿yc
(Rak)
S³oñce
(Lew)
Merkury
(Panna)
Wenus
(Waga)
Pluton
(Skorpion)

TABELA DEKANATÓW
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TERMA – (³ac. terminus = granica, przedzia³, koniec, okres). Jest to kilku-
stopniowa czêœæ znaku Zodiaku niezale¿na od dekanatu, któr¹ w³ada odpo-
wiednia planeta. Termin ten wywodzi siê ze staro¿ytnego Egiptu. Najwiêcej
uwagi opracowaniu term poœwiêci³ Klaudiusz Ptolemeusz w swej pracy „Te-
trabiblos” (= Czteroksi¹g)*.

Wg Ptolemeusza, istniej¹ dwa systemy: egipski i chaldejski. Ponadto poda-
je jeszcze jeden system, który znalaz³ siê w antycznych zapiskach, zwany obec-
nie systemem Ptolemeusza.

System egipski – wg Ptolemeusza charakteryzuje siê pewn¹ chaotycznoœci¹
kolejnoœci planet i nie poleca jego stosowania:

* Klaudiusz Ptolemeusz (ok. 100–168), gr. astronom, matematyk, geograf, teoretyk muzyki, twórca
spójnej teorii mat. geocentrycznego systemu budowy œwiata, dzia³a³ w Aleksandrii. Ca³okszta³t ów-
czesnej wiedzy astronomicznej zawar³ w 13 ksiêgach dzie³a zw. Almagest, które a¿ do XVI w. by³o
uznawane za podstawowy wyk³ad astronomii matematycznej. Da³ tak¿e podstawy astrologii nauko-
wej od natalnej po polityczn¹. Swój w³asny pogl¹d na budowê Uk³adu Planetarnego zawar³ w dziele
pt. „Hipotezy planetarne”, zaœ wszelkie uwagi i podstawy zagadnieñ astrologicznych (np. dotycz¹ce
synastr) w dziele – „Tetrabiblos” (czteroksi¹g), popularnym w nastêpnych stuleciach w krajach isla-
mu i w Europie.

BARAN
Jowisz 1°–6°
Wenus 7°–12°
Merkury 13°–20°
Mars 21°–25°
Saturn 26°–30°

BYK
Wenus 1°–8°
Merkury 9°–14°
Jowisz 15°–22°
Saturn 23°–27°
Mars 28°–30°

BLIŹNIÊTA
Merkury 1°–6°
Jowisz 7°–12°
Wenus 13°–17°
Mars 18°–24°
Saturn 25°–30°

RAK
Mars 1°–7°
Wenus 8°–13°
Merkury 14°–19°
Jowisz 20°–26°
Saturn 27°–30°

LEW
Jowisz 1°–6°
Wenus 7°–11°
Saturn 12°–18°
Merkury 19°–24°
Mars 25°–30°

PANNA
Merkury 1°–7°
Wenus 8°–17°
Jowisz 18°–21°
Mars 22°–28°
Saturn 29°–30°
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SYSTEM PTOLEMEUSZA

WAGA
Saturn 1°–6°
Wenus 7°–14°
Jowisz 15°–21°
Merkury 22°–28°
Mars 29°–30°

SKORPION
Mars 1°–7°
Wenus 8°–11°
Merkury 12°–19°
Jowisz 20°–24°
Saturn 25°–30°

STRZELEC
Jowisz 1°–12°
Wenus 13°–17°
Merkury 18°–21°
Saturn 22°–26°
Mars 27°–30°

KOZIORO¯EC
Merkury 1°–7°
Jowisz 8°–14°
Wenus 15°–22°
Saturn 23°–26°
Mars 27°–30°

WODNIK
Merkury 1°–7°
Wenus 8°–13°
Jowisz 14°–20°
Mars 21°–25°
Saturn 26°–30°

RYBY
Wenus 1°–12°
Jowisz 13°–16°
Merkury 17°–19°
Mars 20°–28°
Saturn 29°–30°

BARAN
Jowisz 1°–6°
Wenus 7°–14°
Merkury 15°–21°
Mars 22°–26°
Saturn 27°–30°

BYK
Wenus 1°–8°
Merkury 9°–15°
Jowisz 16°–22°
Saturn 23°–27°
Mars 28°–30°

BLIŹNIÊTA
Merkury 1°–7°
Jowisz 8°–13°
Wenus 14°–20°
Mars 21°–26°
Saturn 27°–30°

RAK
Mars 1°–6°
Merkury 7°–13°
Jowisz 14°–20°
Wenus 21°–27°
Saturn 28°–30°
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Podzia³ na termy wg Ptolemeusza jest najczêœciej stosowanym systemem
g³ównie w astrologii horarnej (godzinowej – patrz: 6. t. cyklu „Astrologia” –
„Astrologia horarna i elekcyjna”).

SYSTEM CHALDEJSKI

Porz¹dek planetarny w tym systemie odpowiada w³adcom trygonów odpo-
wiednich ¿ywio³ów.

W pierwszym trygonie Ognia – w³adca tego trygonu – JOWISZ w³ada pierw-
szymi termami ka¿dego znaku. Po nim nastêpuje WENUS w³adaj¹ca kolej-

LEW
Saturn 1°–6°
Merkury 7°–13°
Wenus 14°–19°
Jowisz 20°–25°
Mars 26°–30°

PANNA
Merkury 1°–7°
Wenus 8°–13°
Jowisz 14°–18°
Saturn 19°–24°
Mars 25°–30°

WAGA
Saturn 1°–6°
Wenus 7°–11°
Jowisz 12°–19°
Merkury 20°–24°
Mars 25°–30°

SKORPION
Mars 1°–6°
Jowisz 7°–14°
Wenus 15°–21°
Merkury 22°–27°
Saturn 28°–30°

STRZELEC
Jowisz 1°–8°
Wenus 9°–14°
Merkury 15°–19°
Saturn 20°–25°
Mars 26°–30°

KOZIORO¯EC
Wenus 1°–6°
Merkury 7°–12°
Jowisz 13°–19°
Mars 20°–25°
Saturn 26°–30°

WODNIK
Saturn 1°–6°
Merkury 7°–12°
Wenus 13°–20°
Jowisz 21°–25°
Mars 26°–30°

RYBY
Wenus 1°–8°
Jowisz 9°–14°
Merkury 15°–20°
Mars 21°–26°
Saturn 27°–30°
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nym trygonem – Powietrza, po niej SATURN i MERKURY – w³adcy trygo-
nu Ziemi i ostatni MARS – w³adca trygonu Wody.

W drugim trygonie – trygonie Ziemi – WENUS idzie pierwsza, po niej SA-
TURN i MERKURY, nastêpnie MARS i JOWISZ.

W trzecim trygonie – trygonie Powietrza – w kolejnoœci jest SATURN,
MERKURY, MARS, JOWISZ, WENUS.

W czwartym trygonie – trygonie Wody – mamy MARSA, JOWISZA, WE-
NUS, SATURNA, MERKUREGO.

Liczba stopni przypisanych danej planecie jest te¿ prosta do wyznaczenia:
pierwsza planeta w³ada 8°, druga – 7°, trzecia – 6°, czwarta – 5°, pi¹ta – 4°.

FACIES – (³ac. facies = obraz, wizerunek, twarz; gr. prosopon = postaæ
oblicze).

Podzia³ stosowany zwykle w astrologii ezoterycznej odpowiada po³owie
dekanatu: ka¿dy dekanat dzieli siê na dwa odcinki po 5° ka¿dy, z których
pierwszy jest mêski – aktywny, wskazuj¹cy na pozytywne cechy charakteru
i drugi ¿eñski – pasywny wskazuj¹cy na negatywne cechy charakteru. Pocz¹-
tek daje pierwszy „obraz” – pierwszego dekanatu Barana, jako mêski, zaœ dru-
gi „obraz” pierwszego dekanatu jest ¿eñski. Z kolei pierwszy „obraz” drugiego
dekanatu Barana jest mêski, a drugi – jest ¿eñski itd.

DWADASAMSY = DWADY

S¹ to – oprócz stopni – najmniejsze odcinki jednego znaku Zodiaku. Ka¿dy
liczy 2°30' i jest ich w danym znaku dwanaœcie. Odpowiadaj¹ 12 znakom
Zodiaku.

S¹ dwa sposoby wyznaczania kolejnoœci dwad:
• pierwszy – sugeruje, by podzia³ danego znaku zacz¹æ od naturalnej kolej-

noœci znaków, np. znak Raka dzielimy na dwady zaczynaj¹c od Barana...
koñcz¹c na Rybach;

• drugi – stosowany najczêœciej, poleca rozpoczêcie podzia³u danego znaku od
dwady odpowiadaj¹cej temu znakowi, czyli znak Raka, rozpoczniemy dzie-
liæ od dwady Raka, kolejn¹ bêdzie Lew, Panna... a ostatni¹ s¹ BliŸniêta.

Za³¹czona tabela dwad – jasno obrazuje tê metodê.
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TABELA DWADASAMAS

STOPIEÑ
(£AC. GRADUS)

Jest to jednostka miary k¹tów p³askich równa 1/360 czêœci okrêgu. Stopieñ
(°) dzieli siê na 60 minut (’), minuta na 60 sekund (”). Taki podzia³ okrêgu, jak
i szeœædziesi¹tkowy podzia³ czasu, wywodzi siê ze staro¿ytnego Babilonu.
W zwi¹zku z tym mo¿na wskazaæ na wspó³zale¿noœæ stopni i czasu:

24 godziny = 360°
2 godziny = 30° (znak Zodiaku)
1 godzina = 15°
4 minuty = 1°
4 sekundy = 1’

W astrologii stopniom przypisuje siê du¿e znaczenie, wychodz¹c z za³o¿e-
nia, ¿e one tak samo jak znaki, dekanaty czy termy posiadaj¹ swoich planetar-
nych w³adców i wykazuj¹ okreœlone oddzia³ywanie na planety, œwiat³a, jak
i na manifestowanie siê w danym domu. Stosuje siê kilka podzia³ów stopni:
• stopnie aktywne/pasywne – niektórzy astrolodzy wyró¿niaj¹:

0° … 5° – stopnie aktywne,
6° … 10° – pasywne;
11°... 15° – aktywne;
16° … 20° – pasywne itd.

• stopieñ wschodz¹cy – stopieñ znaku Zodiaku le¿¹cego na ascendencie lub
szczycie 1. domu w momencie urodzenia. Uwa¿any jest za najbardziej zna-
cz¹cy punkt horoskopu. Stopieñ ten oblicza siê na podstawie dok³adnej

0°–2 ½° K L M N O P Q R S P U V

2 ½°–5° L M N O P Q R S T U V K

5°–7 ½° M N O P O P S T U V K L

7 ½°–10° N O P Q R S T U V K L M

10°–12 ½° O P Q R S T U V K L M N

12 ½°–15° P Q R S T U V K L M N O

15°–17 ½° Q R S T U V K L M N O P

17 ½°–20° R S T U V K L M N O P Q

20°–22 ½° S T U V K L M N O P Q R

22 ½°–25° T U V K L M N O P Q R S

25°–27 ½° U V K L M N O P Q R S R

27 ½°–30° V K L M N O P Q R S R U
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godziny urodzenia lub pocz¹tku jakiegoœ zdarzenia, dla którego obliczamy
horoskop, jak i dok³adnych danych szerokoœci i d³ugoœci geograficznej miej-
scowoœci, w której urodzenie lub zdarzenie ma miejsce. Je¿eli któreœ z tych
danych s¹ nam z jakiegoœ powodu nieznane, wówczas horoskop zwykle ob-
licza siê na moment wschodu S£OÑCA;

• stopieñ zachodz¹cy – descendent,
• stopieñ indywidualny – stopieñ losu (przeznaczenia),
• stopieñ królewski – je¿eli w tym stopniu le¿y szczyt danego domu lub pada

tu jakaœ planeta, wówczas pozwala on planecie najpe³niej i najlepiej wyra-
ziæ jej dzia³anie, zaœ sprawy domu powinny przebiegaæ zadowalaj¹co;

• stopieñ destrukcyjny, burz¹cy – padaj¹ca tu planeta ukazuje sw¹ negatywn¹
stronê, a sprawy domu przebiegaj¹ niezadowalaj¹co;

• stopieñ okaleczenia – ju¿ w staro¿ytnoœci zauwa¿ono, ¿e pewne stopnie
Zodiaku, je¿eli padaj¹ na ascendent horoskopu lub gdy pada na nie Ksiê-
¿yc czy te¿ w³adca horoskopu, wskazuj¹ na fizyczne okaleczenie. S¹ to: 6°–
10° Byka; 9°–15° RAKA; 18°–25° Lwa; 18°–19° Skorpiona; 1°, 7°–8°, 18°–19°
Strzelca; 26°–29° Kozioro¿ca; 18°–19° Wodnika.

Niektórzy autorzy sugeruj¹, ¿e je¿eli faktycznie taki wp³yw stopni istnieje,
to wg nich ma to zwi¹zek z tzw. gwiazdami sta³ymi, które padaj¹ na te stop-
nie, a wówczas podlegaj¹ tak samo precesji, tj. ich po³o¿enie ulega przesuniê-
ciu o 1° co ka¿de 70 lat;

• stopnie sabiañskie – jest to symboliczne znaczenie wszystkich 360 stopni
Zodiaku, wprowadzone przez staro¿ytnego astrologa Al-Biruniego, których
interpretacjê wspó³czeœnie opracowa³ amerykañski astrolog Dane Rudhyar.

Poszczególne stopnie Zodiaku zostan¹ omówione przy interpretacji ka¿de-
go znaku w oparciu o dane przekazane przez astrologów okresów staro¿yt-
nych.
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WP£YW S£OÑCA
NA 12 ZNAKÓW ZODIAKU

BARAN
(21.03–20.04)

W³adca: MARS (w niektórych publikacjach – PLUTON;
w zwi¹zku z usuniêciem Plutona z Uk³adu S³onecznego

pozostajemy przede wszystkim przy MARSIE)
Egzaltacja: S£OÑCA
Upadek: SATURNA
Wygnanie: WENUS

Pierwszy znak Zodiaku; pierwszy – ognisty;
pierwszy – kardynalny

DEKANATY:

I – 0°– 9°59 – w³adca: MARS
Osoby urodzone w tym dekanacie wykazuj¹ siln¹ wolê, aktywnoœæ, odwagê,

przedsiêbiorczoœæ; negatywna strona tego dekanatu to mo¿liwoœæ nieszczêœli-
wych zdarzeñ, znies³awienie.
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II – 10°– 19°59' – w³adca: S£OÑCE
Osoby charakteryzuje wielkodusznoœæ, dyplomacja (rzadkoœæ u Baranów),

„zwi¹zek serca z rozumem”, pewna protekcjonalnoœæ, chêæ przewodzenia in-
nym, szlachetnoœæ.

III – 20° – 29°59' – w³adca: JOWISZ
Osoby wykazuj¹ siê odwag¹, choæ s¹ czêsto podatne na wp³ywy innych, nie-

którzy nawet o zbyt miêkkim charakterze, czêsto d¹¿¹ do zaspokajania swych
zachcianek.

TERMY:

1°–6° – Jowisz;
7°–14° – Wenus;

15°–21° – Merkury;
22°–26° – Mars;

27°–30° – Saturn.

Urodzeni w znaku Barana s¹ b³yskotliwi, aktywni, spragnieni nowych wra-
¿eñ. Nigdy nie s¹ szczêœliwi, gdy nie stoj¹ na czele jakichœ nowych przedsiê-
wziêæ, ruchów. Bywaj¹ wielkoduszni, choæ z drugiej strony egoistyczni.
Postêpowi, choæ nigdy do koñca nie mog¹ zgodziæ siê z dan¹ ide¹. W skraj-
nych przypadkach mog¹ byæ agresywni, zaczepni, k³ótliwi, skorzy do rêko-
czynów i fanatyzmu.

Znak Barana jest analogiczny do 1. domu indywidualnego horoskopu.

Wed³ug staro¿ytnych astrologów*, osoby spod Barana prowadz¹ doœæ nie-
spokojne ¿ycie, czêsto spotykaj¹ siê z licznymi przeciwnoœciami losu, mo¿li-

* Wszelkie informacje dotycz¹ce staro¿ytnych i antycznych danych astrologicznych zdobywane s¹
przez ró¿nych autorów z wielu licznych odmiennych, a niekiedy tych samych Ÿróde³, gdy¿ jasnym
jest, ¿e sami nie wymyœlili np. znaczeñ poszczególnych stopni. Kopalni¹ wiedzy jest wydana w 1939
r. 5-tomowa „Astrologia praktyczna” czeskiego autora – Jana Kefera, w której przekaza³ wiele infor-
macji opartych o Ÿród³a ze staro¿ytnej literatury. Autorka niniejszej pracy korzysta³a nie tylko z ww.
pracy, ale z wielu innych m.in. z „Tetrabiblos” – Klaudiusza Ptolemeusza, „Piêcioksiêgu” wydane-
go i przet³umaczonego przez F. E. Robbins – 1975; „S³ownika astrologicznego” – A. W. Trojanow-
skiego; z „New Dictionary of Astrology” – Sepharial – 1964 r.; z „The Encyclopedia of Astrology”–
N. de Vore – 1947; z „Iter Asterium” – Gwiezdna droga – S³ownik astrologiczny” zestawiony przez
S. Go³owina – 1998 r. i wielu innych.
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wa jest utrata maj¹tku, dziedziczenia, wpl¹tanie siê w spory s¹dowe, konflik-
towe sytuacje.

Urodzony pod znakiem Barana mo¿e okazaæ siê jedynym dzieckiem w da-
nej rodzinie lub utraciæ we wczesnej m³odoœci brata. „Je¿eli osoba urodzi³a siê
w nocy – ojcu grozi wczesna œmieræ, zaœ krewni matki czêsto bywaj¹ wrogami
utajonymi. Lata: 7., 19., 30. i 43. mog¹ byæ dla osoby szczególnie ciê¿kie. Rów-
nie¿ ma³¿eñstwo nie przynosi szczêœcia, choæ mo¿e byæ zawarte w m³odym
wieku, prawdopodobne s¹ separacje, rozwody.” **

ZNACZENIE POSZCZEGÓLNYCH STOPNI BARANA
(przy zachowaniu w³adców planetarnych w porz¹dku chaldejskim

– poczynaj¹c od Marsa – w³adcy znaku Barana):

1° Mars – si³a charakteru, wytrzyma³oœæ i odpornoœæ w nieszczêœliwych przy-
padkach, pracowitoœæ, bojowoœæ, k³ótliwoœæ.

2° S³oñce – wielkie wyobra¿enie o sobie, niepokój, spory, liczni wrogowie,
ale tak¿e zdolnoœæ przewidywania.

3° Wenus – zdyscyplinowanie, zami³owanie do porz¹dku, zainteresowanie
sztuk¹, sk³onnoœæ do bycia pomocnym innym; wielu przyjació³.

4° Merkury – inteligencja, zami³owanie do sportu oraz ³owiectwa; rozrzut-
noœæ, marnotrawstwo, straty finansowe.

5° Ksiê¿yc – gospodarnoœæ, zapobiegliwoœæ, zrêcznoœæ, gorliwoœæ, pilnoœæ.
6° Saturn – w³adza, wp³ywy, b³yskotliwa kariera, sukcesy w pracy, znacze-

nie; przeciwnoœci losu.
7° Jowisz – zdolnoœæ przewidywania i ostro¿noœæ we wszelkich dzia³aniach,

gospodarnoœæ, spryt, przenikliwoœæ, panowanie nad sob¹, przytomnoœæ
umys³u; idea³y.

8° Mars – sk³onnoœæ do sporów, k³ótni, przemocy; niezadowolenie, niekon-
trolowane pasje, namiêtnoœci, skomplikowanie sytuacji i spraw.

9° S³oñce – duma, wiara we w³asne si³y i umiejêtnoœci, spryt, przenikliwoœæ,
pojêtnoœæ, zdolnoœci krasomówcze; lekcewa¿enie innych.

10° Wenus – œmia³oœæ, ryzyko, walka, która przewa¿nie koñczy siê zwyciê-
stwem i pognêbieniem wrogów; w momencie niebezpieczeñstwa „nad-
ludzka si³a”; panowanie nad sob¹, przytomnoœæ umys³u; zami³owanie do
polowania.

** Źród³o: „S³ownik astrologiczny” A. W. Trojanowskiego (rosyjski astrolog i okultysta)
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11° Merkury – goœcinnoœæ, ¿yczliwoœæ; nieoczekiwane zmiany i emocjonal-
noœæ zwi¹zana g³ównie z mi³oœci¹.

12° Ksiê¿yc – indywidualizm, tendencja do wywy¿szania siê; mo¿liwe trud-
noœci, k³opoty i zmiany, choæ tak¿e prawdopodobne sukcesy w ró¿nych
przedsiêwziêciach.

13° Saturn – osi¹gniêcie sukcesu, a nawet s³awy, osoba zawdziêcza w³asnej
pracowitoœci i inwencji; w swym negatywnym dzia³aniu niesie awantur-
niczoœæ, ciê¿kie doœwiadczenia ¿yciowe, wp³yw na innych ludzi – stopieñ
krytyczny.

14° Jowisz – osoby o s³abym charakterze, w którym sporo bezsilnoœci; nie-
wolnik w³asnych namiêtnoœci; trudnoœci, izolacja, nawet wygnanie.

15° Mars – nieostro¿noœæ, u niektórych infantylizm, sk³onnoœæ do wystêp-
ków, skandali, zdrady; sporo zmian w ¿yciu wywo³anych przez przyjació³
czy bliskich; w skrajnych przypadkach sk³onnoœci samobójcze.

16° S³oñce – szczery charakter, zami³owanie do przyrody, poczucie w³asnej
godnoœci.

17° Wenus – s³aba wola, lenistwo, talent oratorski, d¹¿enie do zaspokojenia
w³asnych zachcianek; w ¿yciu osoby du¿¹ rolê odgrywa przypadek, staro-
¿ytni uwa¿ali, ¿e 17°30' Barana to stopieñ królewski.

18° Merkury – odwaga, mêstwo, zainteresowanie nowymi ideami, silny inte-
lekt, krytycyzm, pomoc ze strony kobiet; wywy¿szenie g³ównie dziêki
partnerowi wskazanemu przez planety zajmuj¹ce przeciwleg³e pole; sto-
pieñ królewski; (S³oñce w egzaltacji).

19° Ksiê¿yc – d¹¿enie do zapewnienia sobie dóbr materialnych i zdobycia
pieniêdzy, nieuczciwoœæ.

20° Saturn – silna wola, bystry umys³, szeroki intelekt, œmia³oœæ, spryt, prze-
nikliwoœæ; sk³onnoœæ do wyjazdów zagranicznych (Saturn w upadku).

21° Jowisz – si³a woli, niezale¿noœæ, wiara we w³asne si³y, szczodroœæ, wielko-
dusznoœæ; dobry przyjaciel; sk³onnoœæ do podró¿y zagranicznych.

22° Mars – nieostro¿noœæ przynosz¹ca liczne straty, sprzecznoœci, nieuczci-
woœæ, lenistwo, sporo nieszczêœliwych przypadków, g³ównie ze strony osób
reprezentowanych przez planety w przeciwleg³ym polu; 22°17' Barana uwa-
¿any za stopieñ destrukcyjny.

23° S³oñce – w charakterze osób zaznacza siê silne uczucie zazdroœci prowa-
dz¹ce do k³opotów, nieprzyjemnoœci i przeciwnoœci losu, jak i upór, nie-
ustêpliwoœæ; niezmienni wrogowie; stopieñ destrukcyjny.

24° Wenus – fatalne mi³oœci, nadpobudliwoœæ seksualna, ró¿nice zdañ w sto-
sunkach z innymi.
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25° Merkury – si³a charakteru, agresywnoœæ, d¹¿enie do podró¿y zagranicz-
nych; mo¿liwa wspania³a kariera, talent literacki (je¿eli s¹ aspekty do pla-
net w znaku BliŸni¹t); w negatywnym dzia³aniu wskazuje na trudnoœci
i przeciwnoœci losu w koñcowych latach ¿ycia.

26° Ksiê¿yc – mocni protektorzy sprzyjaj¹cy osi¹gniêciu wysokiej pozycji
spo³ecznej; wiedza; chytroœæ; stopieñ krytyczny.

27° Saturn – zmienne koleje losu, niekiedy samotnictwo; szybki sukces w okresie
m³odoœci i du¿o k³opotów, nieszczêœæ w ostatnich latach ¿ycia (lub na odwrót).

28° Jowisz – dobry, choæ zwykle zbyt miêkki charakter; sukces w ¿yciu zwy-
kle dziêki protekcji osób reprezentowanych przez planety le¿¹ce w prze-
ciwleg³ym polu.

29° Mars – upór, stanowczoœæ; ¿ycie pe³ne trudów i nieprzyjemnoœci; przed-
siêbiorczoœæ.

30° S³oñce – despotyzm, agresja, konfliktowe sytuacje, d¹¿enie do w³adzy.

GWIAZDOZBIÓR BARANA:

Jest niewielkim gwiazdozbiorem pasa zodiakalnego. Le¿y na pó³nocnej pó³-
kuli nieba, a S³oñce przechodzi przezeñ w kwietniu i maju. Staro¿ytnym Gre-
kom ten zbiór gwiazd kszta³tem przypomina³ barana o z³otym runie, który
uniós³ na swym grzbiecie Fryksosa i Helle, dzieci króla Orchomenu – Atama-
sa i bogini ob³oków – Nefele. Na jej polecenie baran uratowa³ ¿ycie Fryksosa
od z³o¿enia go bogom w ofierze, do czego nak³ania ojca z³a macocha – Ino.
Podczas lotu nad cieœnin¹ morsk¹ oddzielaj¹c¹ Europê od Azji, Helle spad³a
i utonê³a w morzu. Dla uczczenie jej pamiêci wody cieœniny nazywano a¿ po
œredniowiecze – Hellespontem = dzisiejsze Dardanele. Fryksos dotar³ na ba-
ranie a¿ pod Kaukaz, przyjêty tam przez króla Ajetesa (syna boga S³oñca –
Heliosa). Jako doros³y o¿eni³ siê z córk¹ króla – Chalkiope, zaœ barana o z³o-
tym runie z³o¿y³ Zeusowi w ofierze.

Wg Ptolemeusza, gwiazdy po³o¿one na g³owie barana zbli¿one s¹ w swym
dzia³aniu do Marsa i Saturna; na pysku – do Merkurego i czêœciowo do Satur-
na; na tylnej nodze – do Marsa; na ogonie – do Wenus.


