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Mojej wnuczce – Zuzannie-Sarze



„Dla ka¿dej rzeczy jest pora
i czas dla ka¿dego celu pod Niebem.
Jest – czas rodzenia i czas œmierci,

czas sadzenia i czas zbierania plonów,
czas choroby i czas zdrowienia,
czas burzenia i czas odbudowy,
czas p³aczu i czas œmiechu,
czas smutku i czas tañca,
czas mi³oœci i czas nienawiœci,
czas wojny i czas pokoju!”

(ECCLESIASTES)



WPROWADZENIE
„Istnieje wiele dróg zrozumienia tajemnicy,
która zawiera siê w ludzkiej formie.
Ka¿de podejœcie ma swe mocne i s³abe strony.
Ka¿de ma sw¹ wnikliwoœæ i swoje ograniczenia.
...
Poszukujemy tej wiedzy, aby lepiej poznaæ siebie
i aby w konsekwencji tego pe³niej prze¿yæ swe ¿ycie”.
(Tom Monte)

OOOOOd zarania dziejów ¿yciu cz³owieka towarzysz¹ wystêpuj¹ce naprze-
miennie okresy „dobre” i „z³e”, dni lepszego i gorszego samopoczucia,
„czas zdrowia” i „czas chorób”.

Nic wiêc dziwnego, ¿e próbowano zrozumieæ przyczyny takiego stanu
rzeczy, jak i znaleŸæ skuteczne metody walki z wszelkimi dolegliwoœciami
i chorobami.

W zamierzch³ej przesz³oœci wierzono, ¿e to z³e bogi i duchy zsy³aj¹ na
cz³owieka wszelkie choroby. Wnikliwe obserwacje przyrody, jak i konste-
lacji gwiezdnych splata³y siê z zabobonami, religi¹ i magi¹. W staro¿yt-
nej Grecji wiara w uzdrowienie by³a naturaln¹ czêœci¹ codziennego ¿ycia.
Chorzy gromadzili siê w œwi¹tyniach oddaj¹c czeœæ Asklepiosowi – grec-
kiemu bogowi zdrowia.

ASKLEPIOS – w mitologii greckiej heros i bóg sztuki lekarskiej uwa-
¿any by³ za syna Apollina i Koronis. W swej ludzkiej postaci uœmiercony
przez Zeusa za umiejêtnoœæ wskrzeszania zmar³ych – w sztuce przedsta-
wiany by³ jak dojrza³y, brodaty mê¿czyzna z lask¹, wokó³ której owiniêty
by³ w¹¿ i czar¹ nape³nion¹ leczniczym p³ynem. (W mitologii rzymskiej
odpowiednikiem Asklepiosa by³ Esculap.)

Sanktuaria Asklepiosa zw. asklepiejonami by³y jednoczeœnie zak³ada-
mi leczniczymi i szko³ami medycznymi dla pierwszych lekarzy-kap³anów,
w wiêkszoœci tak¿e astrologów.

„OJCEM MEDYCYNY” zosta³ uznany grecki lekarz HIPOKRATES
(ok. 460–377 p.n.e), przedstawiciel s³ynnej koskiej (z wyspy Kos) szko³y
lekarskiej, pochodz¹cy z rodziny kap³anów Asklepiosa.

By³ pierwszym lekarzem, który oddzieli³ medycynê od religii uwa¿aj¹c
medycynê za odrêbn¹ dziedzinê nauki, a nawet „sztukê”.

Medycyna Hipokratesa opiera³a siê na filozofii i patologii humoralnej,
a wiêc dopatrywa³ siê przyczyn prawid³owych b¹dŸ chorobliwych czynno-
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œci ustroju w czterech „sokach” cia³a (= humorach): krwi, flegmie oraz
w „¿ó³tej” i „czarnej” ¿ó³ci. Od równowagi jakoœciowej i iloœciowej owych
„humorów” zale¿eæ mia³o zdrowie i choroba. By³ przekonany, ¿e prawi-
d³owa dieta, jak i w³aœciwe warunki otoczenia maj¹ ogromne znaczenie
w procesie zdrowienia. By³ przeciwny stosowaniu zbyt mocnych leków,
chyba ¿e odpowiednio przetestowane by³y niezbêdne.

Do ulubionych potraw dietetycznych zalicza³ kleik jêczmienny, zaœ
polecanym lekiem by³ miód. G³ówn¹ zasad¹, któr¹ siê kierowa³ w lecze-
niu pacjentów by³o – „...PRIMUM NON NOCERE!” – „po pierwsze nie
szkodziæ”. Hipokrates by³ wspania³ym astrologiem i przed przyst¹pie-
niem do leczenia danego cz³owieka zapoznawa³ siê wnikliwie z jego horo-
skopem natalnym uwa¿aj¹c, ¿e znajomoœæ astrologii jest dla lekarza
niezbêdna.

Kontynuatorem dzie³a Hipokratesa by³ rzymski lekarz, ale Grek z po-
chodzenia – GALEN (Claudius Galenus – ok. 130–200 n.e.). M.in.
uwzglêdnia³ w/w cztery „humory” Hipokratesa, lecz ³¹czy³ je z 4 rodza-
jami temperamentów: cholerycznym (szybko reaguj¹cym), flegmatycz-
nym (ociê¿a³ym), sangwinicznym (porywczym) oraz melancholicznym
(zniechêconym).

Temperamenty owe Grecy wi¹zali z 4 ¿ywio³ami: choleryczny z ¿ywio-
³em ognia (Baran, Lew, Strzelec), flegmatyczny z ¿ywio³em ziemi (Byk,
Panna, Kozioro¿ec), sangwiniczny z ¿ywio³em powietrza (BliŸniêta, Waga,
Wodnik) i melancholiczny z ¿ywio³em wody (Rak, Skorpion, Ryby).

Wœród wielu uczonych i astrologów lat póŸniejszych wyró¿ni³ siê PA-
RACELSUS – (Theophrastus Bombastus von Hehenheim – 1493–1541)
lekarz, chemik i filozof urodzony w Szwajcarii, jeden z prekursorów me-
dycyny nowo¿ytnej, który jako wêdrowny lekarz podró¿owa³ po Europie
zyskuj¹cy s³awê lekarza „cudotwórcy”. Uwa¿a³, ¿e podstaw¹ czynnoœci
organizmu s¹ procesy chemiczne, w których g³ówn¹ rolê odgrywa: rtêæ,
siarka i sole, a choroby s¹ wynikiem zaburzeñ w ich proporcji. Jako leki
wprowadzi³ m.in. preparaty miedzi, ¿elaza, antymonu, jak i zasadê œci-
s³ego dozowania leków.

Bêd¹c filozofem-astrologiem uwa¿a³, ¿e „wszystko co jest na Niebie
mo¿e byæ znalezione w cz³owieku”. Wed³ug niego ka¿dy sk³ada siê z 3 cia³:
cia³a fizycznego, cia³a gwiezdnego/planetarnego i cia³a œwietlistego. Nega-
tywne wp³ywy planetarne mog¹ byæ przyczyn¹ chorób cia³a fizycznego oraz
gwiezdnego. Lecz wszelkie negatywne emocje dotycz¹ cia³a œwietlistego, co
jednak mo¿e manifestowaæ siê chorob¹ fizyczn¹ – klasyfikowan¹ obecnie
jako choroba psychosomatyczna.

WPROWADZENIE
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Wspó³czeœnie, astrologi¹ pos³ugiwa³ siê tak¿e jeden z najwspanialszych
umys³ów naszego wieku – psychiatra i psychoanalityk – Carl JUNG
(1875–1961). Nie ukrywa³ faktu, ¿e stawiaj¹c pacjentom diagnozê
uwzglêdnia³ ich horoskop urodzeniowy, który Mu pomaga³ w g³êbszym
rozumieniu osobowoœci badanego.

Oprócz w/w naukowców jest ca³a plejada wspania³ych uczonych, z któ-
rych ka¿dy w mniejszym lub wiêkszym stopniu wspiera³ siê o astrologiê
w dziedzinie medycyny.

Niniejszy podrêcznik ma za zadanie przynajmniej w skromnym stop-
niu przybli¿yæ zagadnienie medycyny w œwietle astrologii.

Nale¿y jednak PAMIÊTAÆ – ¿e NIE JEST TO PODRÊCZNIK
UCZ¥CY DIAGNOZ LEKARSKICH!

Po tê ksi¹¿kê siêgn¹ zapewne osoby ró¿nych profesji tylko z tej racji,
¿e interesuj¹ siê lub dzia³aj¹ w dziedzinie astrologii. O ile dana osoba
NIE JEST LEKARZEM Z WYKSZTA£CENIA – MUSI ZDAWAÆ
SOBIE SPRAWÊ, ¯E NIE JEST ANI UPRAWNION¥, ANI UPO-
WA¯NION¥ DO STAWIANIA DIAGNOZ CZY TE¯ LECZENIA! NIE
MO¯E ZAST¥PIÆ LEKARZA! JAKO AUTORKA PODRÊCZNIKA
OŒWIADCZAM, ¯E NIE BIORÊ ODPOWIEDZIALNOŒCI ZA WY-
KORZYSTYWANIE PODRÊCZNIKA PRZEZ WSZELKICH „DOMO-
ROS£YCH” LEKARZY I SZARLATANÓW DLA TZW. LECZENIA.

Zadaniem podrêcznika jest przybli¿enie zagadnieñ medycznych zwi¹-
zanych z astrologi¹, ale NIE MO¯E ZAST¥PIÆ PROFESJONALNEJ
PORADY LEKARSKIEJ!

WPROWADZENIE



ZNAKI ZODIAKU W ŒWIETLE
ASTROMEDYCYNY

WWWWW     astrologii medycznej znaki Zodiaku maj¹ szczególne znaczenie. ZeZeZeZeZe
znakznakznakznakznakami zwi¹zane s¹ odpowiednie czêœci cia³a, narz¹dy wewnêtrzne,ami zwi¹zane s¹ odpowiednie czêœci cia³a, narz¹dy wewnêtrzne,ami zwi¹zane s¹ odpowiednie czêœci cia³a, narz¹dy wewnêtrzne,ami zwi¹zane s¹ odpowiednie czêœci cia³a, narz¹dy wewnêtrzne,ami zwi¹zane s¹ odpowiednie czêœci cia³a, narz¹dy wewnêtrzne,
ca³e uk³ady anatomiczne, jak ica³e uk³ady anatomiczne, jak ica³e uk³ady anatomiczne, jak ica³e uk³ady anatomiczne, jak ica³e uk³ady anatomiczne, jak i poszczególne elementy poszczególne elementy poszczególne elementy poszczególne elementy poszczególne elementy wchodz¹ce w sk³ad
uk³adów.

Mo¿emy wiêc powiedzieæ, ¿e znaki wskznaki wskznaki wskznaki wskznaki wskazuj¹ te czêœci cia³aazuj¹ te czêœci cia³aazuj¹ te czêœci cia³aazuj¹ te czêœci cia³aazuj¹ te czêœci cia³a, które
potencjalnie mog¹ ulec dysfunkpotencjalnie mog¹ ulec dysfunkpotencjalnie mog¹ ulec dysfunkpotencjalnie mog¹ ulec dysfunkpotencjalnie mog¹ ulec dysfunkcji cji cji cji cji wskutek ró¿norodnych dolegliwoœci
czy chorób.

Znaki nie s¹ jednak zwi¹zane zZnaki nie s¹ jednak zwi¹zane zZnaki nie s¹ jednak zwi¹zane zZnaki nie s¹ jednak zwi¹zane zZnaki nie s¹ jednak zwi¹zane z czynnoœci¹czynnoœci¹czynnoœci¹czynnoœci¹czynnoœci¹ danej czêœci cia³a czy
narz¹du. O jego funkfunkfunkfunkfunkcjonowaniu „mówi¹” – planetycjonowaniu „mówi¹” – planetycjonowaniu „mówi¹” – planetycjonowaniu „mówi¹” – planetycjonowaniu „mówi¹” – planety.....

Znaki Zodiaku mo¿na podzieliæ na dwie g³ówne grupy, tj. wed³ug
¿ywio³ów i¿ywio³ów i¿ywio³ów i¿ywio³ów i¿ywio³ów i jakjakjakjakjakoœcioœcioœcioœcioœci.

CZTERY ¯YWIO£Y
Stanowi¹ one podstawê Zodiaku, a tym samym tak¿e astrologicznego
ujêcia predyspozycji do chorób.

¯ywio³ OGNIA to: BARAN, LEW¯ywio³ OGNIA to: BARAN, LEW¯ywio³ OGNIA to: BARAN, LEW¯ywio³ OGNIA to: BARAN, LEW¯ywio³ OGNIA to: BARAN, LEW, STRZELEC., STRZELEC., STRZELEC., STRZELEC., STRZELEC.
¯ywio³ ten dominuje dominuje dominuje dominuje dominuje u osób w œrednim œrednim œrednim œrednim œrednim wieku.
Ogieñ jest ruchliwy, pe³en energii, dynamiczny. Reguluje procesy bio-

chemiczne utleniania, wskazuje na stopieñ utlenowania krwi, odpowie-
dzialny jest za temperaturê cia³a, kieruje zwalczaniem cia³ obcych
w organizmie. Przy dobrze osadzonych znakach ognistych – w przypad-
ku choroby – cz³owiek doœæ szybko powraca do zdrowia. Benefiki w tych
znakach obdarzaj¹ spor¹ witalnoœci¹. Osoby urodzone w tych znakach
potrzebuj¹ œwiat³a i s³oñca.

Znak ognisty na ascendencie lub urodzenie w jednym z nich sugeruje,
¿e osoba mo¿e mieæ tendencje do chorób z wysok¹ gor¹czk¹, zapaleñ,
zaburzeñ w funkcjonowaniu w¹troby, ró¿norodnych wykwitów skórnych.

¯ywio³ POWIETRZA to: BLI¯ywio³ POWIETRZA to: BLI¯ywio³ POWIETRZA to: BLI¯ywio³ POWIETRZA to: BLI¯ywio³ POWIETRZA to: BLIŹNIÊTNIÊTNIÊTNIÊTNIÊTA, WA, WA, WA, WA, WAAAAAGGGGGA, WODNIK.A, WODNIK.A, WODNIK.A, WODNIK.A, WODNIK.
¯ywio³ ten nabiera dominacji zdominacji zdominacji zdominacji zdominacji z wiekiem wiekiem wiekiem wiekiem wiekiem osoby.
Powietrze jest ruchliwe i ulotne. Ma zwi¹zek z intelektem. S¹ w opozy-

cji do wszystkich znaków ognistych: Waga/Baran, BliŸniêta/Strzelec i Wod-
nik/Lew. Zwi¹zane s¹ z gazami, przestrzeniami miêdzykomórkowymi,
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têtnicami, ¿y³ami i ca³ym uk³adem naczyñ w³osowatych organizmu. Z uwa-
gi na to, ¿e s¹ zwi¹zane z intelektem, wskazuj¹ na sk³onnoœæ osoby do
zaburzeñ procesów myœlowych, chorób nerwowych – st¹d ogólna nazwa –
znaki nerwowenerwowenerwowenerwowenerwowe.

Znaki powietrzne nale¿¹ do kooperatywnych, œwiadomych, pos³uguj¹-
cych siê przede wszystkim rozumem. S¹ kolejnymi po ognistych, gdy
chodzi o ich witalnoœæ.

Zaburzenia zdrowia dotycz¹ kr¹¿enia, uk³adu nerwowego, oddecho-
wego, jak i wydalniczego.

¯ywio³ ZIEMI to: B¯ywio³ ZIEMI to: B¯ywio³ ZIEMI to: B¯ywio³ ZIEMI to: B¯ywio³ ZIEMI to: BYK, PYK, PYK, PYK, PYK, PANNA, KANNA, KANNA, KANNA, KANNA, KOZIORO¯EC.OZIORO¯EC.OZIORO¯EC.OZIORO¯EC.OZIORO¯EC.
Nios¹ znaczn¹ ¿ywotnoœæ. Ujmuj¹c ogólnie maj¹ zwi¹zek z szyj¹, gar-

d³em, jelitami, koœæmi, kolanami, skór¹, struktur¹ kostn¹ organizmu, jak
i samych koœci, z zawartoœci¹ soli mineralnych. Choroby zwi¹zane z tymi
znakami s¹ bardziej przewlek³e ni¿ w uprzednio wymienionych, ze znacz-
nie ni¿sz¹ temperatur¹, a nawet bezgor¹czkowe. Jest tu tendencja do
zaburzeñ uk³adu pokarmowego, kostnego, kamicy, odk³adania siê ró¿no-
rodnych z³ogów.

¯ywio³ WOD¯ywio³ WOD¯ywio³ WOD¯ywio³ WOD¯ywio³ WODY to: RAK, SKY to: RAK, SKY to: RAK, SKY to: RAK, SKY to: RAK, SKORPION, RORPION, RORPION, RORPION, RORPION, RYBYBYBYBYBYYYYY.....
Znaki te maj¹ przede wszystkim zwi¹zek z p³ynami ustrojowymi, a zatem

z narz¹dami i tkankami zawieraj¹cymi, wytwarzaj¹cymi, przerabiaj¹cymi te
p³yny, np. osocze krwi, limfa, mleko produkowane w gruczo³ach mlecznych
itp. S¹ p³odne i maj¹ du¿y zwi¹zek z uk³adem generatywnym cz³owieka.
Znak Raka ma zwi¹zek z ¿o³¹dkiem i procesem trawienia, Skorpion
– z seksem, reprodukcj¹, zaœ Ryby z uk³adem limfatycznym. S³oñce w tych
znakach niesie raczej s³absz¹ witalnoœæ z wyj¹tkiem Skorpiona. Wystêpuj¹
tu sk³onnoœci do chorób zwi¹zanych z zaburzeniami pracy gruczo³ów wew-
nêtrznego i zewnêtrznego wydzielania, jak i uk³adu limfatycznego.

TRZY JAKOŒCI
Podzia³ znaków Zodiaku wed³ug jakoœci daje nam 3 grupy po 4 znaki, s¹
to: znaki KARDYNALNE, STA£E I ZMIENNE.

W ka¿dej z tych grup znaki tworz¹ uk³ad krzy¿owy krzy¿owy krzy¿owy krzy¿owy krzy¿owy pozostaj¹cy w sto-
sunku do siebie w kwadraturze i opozycji.

Mamy wiêc:
– KRZY¯ KARDYNALNY – w sk³ad którego wchodz¹ Baran, Rak,

Waga i Kozioro¿ec,
– KRZY¯ STA£Y – z³o¿ony z Byka, Lwa, Skorpiona i Wodnika,
– KRZY¯ ZMIENNY – ze znakami BliŸni¹t, Panny, Strzelca i Ryb.

ZNAKI ZODIAKU W ŒWIETLE ASTROMEDYCYNY
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W astrologii medycznej w/w krzy¿e krzy¿e krzy¿e krzy¿e krzy¿e maj¹ du¿e du¿e du¿e du¿e du¿e znaczenie. Dziêki okre-
œleniu, który krzy¿ lub krzy¿e jest/s¹ aktywowane w horoskopie natal-
nym, astrolog mo¿e znaleŸæ przyczynê przysz³ychprzyczynê przysz³ychprzyczynê przysz³ychprzyczynê przysz³ychprzyczynê przysz³ych zaburzeñ zdrowotnych,
s³abe punkty organizmu, a nawet brak czy nadmiar podstawowych wita-
min i soli mineralnych.

Nale¿y pamiêtaæ – aby nie myliæ u¿ytego tu pojêcia „krzy¿” z konfigu-
racj¹ planet tworz¹cych tzw. Wielki Krzy¿.

O wiêkszej lub mniejszej aktywnoœci aktywnoœci aktywnoœci aktywnoœci aktywnoœci danego krzy¿a krzy¿a krzy¿a krzy¿a krzy¿a w horoskopie na-
talnym decyduje iloœæ zawartych w nim planetplanetplanetplanetplanet. Rozpatruj¹c horoskop
osoby pod wzglêdem jej zdrowia nale¿y sprawdziæ, ile planet ile planet ile planet ile planet ile planet znajduje siê
w znakach kardynalnych, sta³ych i zmiennych. NajwiêkNajwiêkNajwiêkNajwiêkNajwiêksza sza sza sza sza iloœæ planet
w jednym z tych krzy¿y wskazuje zwykle na jego najwiêknajwiêknajwiêknajwiêknajwiêksz¹ aktywnoœæsz¹ aktywnoœæsz¹ aktywnoœæsz¹ aktywnoœæsz¹ aktywnoœæ,
zaœ znak znak znak znak znak wchodz¹cy w sk³ad krzy¿a zawieraj¹cy najwiêcej planet – na tê
czêœæ czêœæ czêœæ czêœæ czêœæ cia³a lub orororororgangangangangan, która mo¿e byæ zaatakowana przez chorobê.

W wielu przypadkach astrolog bêdzie spotykaæ siê z sytuacj¹, ¿e tylko
3 ramiona 3 ramiona 3 ramiona 3 ramiona 3 ramiona (= 3 znaki) krzy¿a s¹ obsadzone planetami, zaœ czwarteczwarteczwarteczwarteczwarte
ramiê jest „puste”. ramiê jest „puste”. ramiê jest „puste”. ramiê jest „puste”. ramiê jest „puste”. W oko³o 65% przypadków taki krzy¿ jest uzupe³nia-
ny przez ascendent lub MC.

Je¿eli np. oka¿e siê, ¿e jedno ramiê krzy¿a jest pustepustepustepustepuste,     oznacza to, ¿e
osoba ma dolegliwoœci sercowe, gdy¿ w jej horoskopie obsadzony jest
krzy¿ kardynalny, zaœ w nim znak Byka, Skorpiona i Wodnika, nato-
miast znak Lwa jest pusty. Lwu – anatomicznie podlega serce i choroby
z nim zwi¹zane. Nic wiêc dziwnego, ¿e problemy sercowe daj¹ o sobie
znaæ. W oko³o 20% przypadków zdarza siê taki fenomen – jak podwójnypodwójnypodwójnypodwójnypodwójny
krzy¿. Wówczas astrolog musi zadecydowaæ czy w jednym z nich lub
w obu tkwi¹ „korzenie” danej choroby.

KRZY¯ KARDYNALNY
Nale¿¹ tu znaki: BARAN, RAK, WAGA, KOZIORO¯EC, których w³ad-
cami w kolejnoœci wymienionych znaków s¹: Mars, Ksiê¿yc, Wenus i Sa-
turn.

Krzy¿owy uk³ad znaków wskazuje, ¿e s¹ w stosunku do siebie w kwa-
draturze i opozycji, zatem planety zawarte w nich bêd¹ tak¿e w analo-
gicznych aspektach, które nazywamy ciê¿kimi, a nawet mog¹ tworzyæ
konfiguracjê tzw. Wielkiego Krzy¿a czy Pó³krzy¿a = T-kwadrat. Osoby
urodzone ze znaczn¹ iloœci¹ planet w krzy¿u kardynalnym bêd¹ mia³y
w wiêkszym lub mniejszym stopniu tendencje do zaburzeñ zdrowotnych.
Napiêciowe aspekty do planet w jednym ze znaków krzy¿a bêd¹ – poprzez
ich powi¹zanie z pozosta³ymi – wp³ywaæ niekorzystnie na pozosta³e ele-
menty uk³adu, np. Saturn w Raku w horoskopie natalnym wskazuje na
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potencjaln¹ mo¿liwoœæ chorób zwi¹zanych z ¿o³¹dkiem, z nerkami, k³opoty
z oczami, a tak¿e z kolanami. Jest to spowodowane tym, ¿e Baran rz¹dzi
g³ow¹, Rak – ¿o³¹dkiem, Waga – nerkami, zaœ Kozioro¿ec – kolanami.

Przyczyn¹ wielu chorób mog¹ byæ tak¿e nerki (Waga), schorzenia
woreczka ¿ó³ciowego s¹ z kolei wskazane przez Kozioro¿ca.

Wiele rozpoznawalnych symptomów, takich jak bóle w ramionach, pod
jedn¹ lub obiema ³opatkami, zgaga, p³ytki oddech s¹ wskazaniem na obec-
noœæ kamieni woreczka ¿ó³ciowego lub piasku w przewodach ¿ó³ciowych.

Odpowiednikiem znaków kardynalnych s¹ domy kdomy kdomy kdomy kdomy kardynalneardynalneardynalneardynalneardynalne: 1., 4., 7.
i 10. Je¿eli znaki krzy¿a kardynalnego wypadaj¹ w tych domach zw. te¿
k¹towymi i s¹ mocno obsadzone, osoba ma siln¹, aktywn¹ naturê, lecz
choroby wskazane przez taki uk³ad maj¹ zwykle ostry, gor¹czkowy prze-
bieg, niemniej ludzie ci szybko dochodz¹ do zdrowia nie tylko dlatego, ¿e
jest du¿a wola ¿ycia, ale chêtnie wspó³pracuj¹ z lekarzem czy terapeut¹.

Je¿eli wiêkszoœæ planet jest w Baranie i Kozioro¿cu – daj¹ w czasie
wywiadu z lekarzem krótkie i trafne odpowiedzi, zaœ przy przewadze
planet w Raku i Wadze – wymagaj¹ pewnej dyplomacji od lekarza. W ka¿-
dym razie bez wzglêdu na ich reakcje bêd¹ wype³niaæ zalecany przez
lekarza program leczenia, co przynosi oczekiwany, pozytywny efekt. Tak-
¿e chêtnie poddaj¹ siê „nowym” czy niekonwencjonalnym technikom
medycznym (zio³olecznictwo, homeopatia, bioenergoterapia itp.).

Znaki kardynalne mog¹ tak¿e wskazywaæ na rodzaj œmierci w po¿a-
rze, w poci¹gu lub wskutek zderzenia z poci¹giem, postrza³ z broni pal-
nej, poparzenie, morderstwo (wed³ug astrologów staro¿ytnych).

KRZY¯ STA£Y
Nale¿¹ tu znaki: BYK, LEW, SKORPION, WODNIK, których w³adcami
s¹: Wenus, S³oñce, Pluton (wspó³w³adca Mars) i Uran (wspó³w³adca Sa-
turn). Podobnie, jak i w poprzednim krzy¿u znaki s¹ w stosunku do siebie
w kwadraturze i opozycji. Ogólnie znaki te w³adaj¹ gard³em, sercem, krwi¹,
uk³adem rozrodczym oraz narz¹dami czy czêœciami, jak narz¹d g³osu, nos,
szyja, tu³ów, narz¹dy p³ciowe, pêcherz moczowy, cewka moczowa, odbytnica,
³ydki, kostki i ³okcie. Znaki te odnosz¹ siê tak¿e do odczuæ i emocji. Przez
staro¿ytnych astrologów zwane by³y „B£ÊDNYM KO£EM” z powodu ich
sta³oœci i nieustêpliwej natury. Ludzie z silnie obsadzonym krzy¿em sta³ym
s¹ ma³o podatni na zmiany i wp³ywy, ale dziêki w³asnemu uporowi zwykle
zwalczaj¹ choroby. Niekiedy wspó³pracuj¹ z healerami.

Znaki te obsadzone z³ymi planetami wskazuj¹ na g³êbokie zakorzenio-
ne, dokuczliwe i d³ugo utrzymuj¹ce siê choroby chroniczne, zwykle trud-
ne do wyleczenia i oporne na leki czy inne remedia. Benefiki w tych
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znakach znacznie podnosz¹ odpornoœæ na choroby, ale w ogóle wiêkszoœæ
planet w tym krzy¿u opóŸnia wychodzenie z choroby.

Schorzenie, na które wskazuj¹ te znaki to zapalenie oskrzeli, choroby
rdzenia krêgowego, choroby krwi, zaburzenia kr¹¿enia, k³opoty z pêche-
rzem moczowym, dyfteria, wszelkie kamice.

Narz¹d g³osu (Byk) i narz¹dy p³ciowe (Skorpion) s¹ np. œciœle powi¹zane
przez opozycjê znaków. U mê¿czyzn w okresie dojrzewania zmienia siê g³os.

Wiele chorób ma swoje pod³o¿e w okrê¿nicy, któr¹ w³ada Skorpion.
Przyczyn¹ mo¿e byæ s³aba perystaltyka, zaleganie fekalii, z których sub-
stancje toksyczne zwrotnie wch³aniane s¹ do naczyñ krwionoœnych œcia-
ny okrê¿nicy. Inn¹ przyczyn¹ schorzeñ mog¹ byæ problemy z tarczyc¹
podleg³¹ Bykowi. Na przyk³ad nadczynnoœæ tarczycy niesie odczucie prze-
mêczenia, sennoœci czy ociê¿a³oœæ mentaln¹.

Jak wspomniano wy¿ej u osób z mocno podkreœlonym krzy¿em sta³ym
czêste s¹ choroby chroniczne. Ich organizm ma sk³onnoœæ do zatrzymy-
wania i kumulowania toksyn, st¹d rozwój choroby w utajeniu mo¿e trwaæ
w skrajnych przypadkach nawet do 30 lat, a kiedy siê ujawni, równie
d³ugo trwa leczenie i rekonwalescencja. St¹d doœæ czêst¹ chorob¹ w tych
znakach jest rak. Kiedy choroba siê ujawni, ludzie ci staj¹ siê najwiêk-
szymi, w³asnymi wrogami, opornymi na leczenie, gdy¿ zwykle sami „do-
brze wiedz¹ co jest dla nich najlepsze”, rzadko stosuj¹ siê do poleceñ
lekarza, nie mówi¹c o tym, ¿e jakakolwiek zmiana diety graniczy z cu-
dem, jak równie¿ stosowanie nowych metod leczenia. Dodatkow¹ trudno-
œci¹ jest i to, ¿e ich organizm jest oporny na normaln¹ dozê leku, st¹d
zwykle nale¿y j¹ zwiêkszyæ 2-krotnie, a niekiedy i 3-krotnie.

Znaki krzy¿a sta³ego wskazuj¹ na œmieræ przez utopienie, uduszenie,
powieszenie, choroby krwi, serca, narz¹dów p³ciowych czy uk³adu rodne-
go, wydalniczego.

Znaki te odnosz¹ siê do domów nastêpuj¹cychnastêpuj¹cychnastêpuj¹cychnastêpuj¹cychnastêpuj¹cych: 2., 5., 8. i 11.

KRZY¯ ZMIENNY
Nale¿¹ tu znaki: BLIŹNIÊTA, PANNA, STRZELEC, RYBY pod w³adz-
twem: Merkurego, Jowisza i Neptuna (wspó³w³adca Jowisz).

Tu tak¿e znaki s¹ w stosunku do siebie w kwadraturze i opozycji. Od-
nosz¹ siê do domów upadaj¹cychupadaj¹cychupadaj¹cychupadaj¹cychupadaj¹cych: 3., 6., 9. i 12.

Wspóln¹ cech¹ charakterystyczn¹ tych znaków jest du¿a plastycznoœæ,
zdolnoœci przystosowawcze i tendencje do ulegania wp³ywom.

Osoby z mocno obsadzonym krzy¿em zmiennym maj¹ nisk¹ odpor-
noœæ na choroby, szczególnie gdy planety nie s¹ w godnoœci, stacjonarne,
a s¹ w retrogradacji, poni¿ej horyzontu i Ÿle aspektowane.

ZNAKI ZODIAKU W ŒWIETLE ASTROMEDYCYNY
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Ogólnie – znakom tym podlegaj¹ koñczyny, system nerwowy, uk³ad
oddechowy (p³uca), gruczo³y, uk³ad limfatyczny (Ryby), jak i choroby
zwi¹zane z nimi. Maj¹ zwykle bardzo wra¿liwy zmys³ smaku i wêchu.

Rozwój choroby u nich postêpuje stosunkowo szybko, jak i szybko z niej
wychodz¹. Mimo to s¹ trudnymi do leczenia pacjentami wskutek braku
zdecydowania, jakiej kuracji siê poddaæ. Dodatkowo zbyt ³atwo ulegaj¹
stresom i „czarnowidztwu” odnoœnie mo¿liwoœci wyleczenia.

Ze wzglêdu na ich du¿¹ wra¿liwoœæ organiczn¹ normalna doza leku
mo¿e byæ zbyt du¿a, st¹d raczej powinno stosowaæ siê dozê zmniejszon¹
do po³owy. Dodatkowo nale¿y pamiêtaæ, ¿e ludzie ci powinni przestrzegaæ
w³aœciwej diety.

Podzia³ znaków Zodiaku wed³ug jakoœci na kardynalne, sta³e i zmien-
ne to tak¿e ukazanie ich formy, rodzaju aktywnoœciaktywnoœciaktywnoœciaktywnoœciaktywnoœci.

Poni¿sze zestawienie znaków z uwzglêdnieniem przynale¿noœci do ¿y-
wio³ów i form aktywnoœci pozwala na ogóln¹ orientacjê zastosowania
znaków w astrologii medycznej.

Rodzaje aktywnoœci

kardynalna sta³a zmienna

¯ywio³y poruszaj¹ca,
wprawiaj¹ca

podtrzymuj¹ca coœ dostosowuj¹ca siê

OGIEÑ BARAN LEW STRZELEC
miêœnie, mózgowie, miêœniówka, koñczyny
ruch, unerwienie, pr¹¿kowana, dolne i ich
krew miêœni serca miêœniówka

POWIETRZE WAGA WODNIK BLIŹNIÊTA
nerwy, tkanka nerki jako narz¹d uk³ad nerwowy nerwy,
w³óknista, wszel- wydalniczy autonomiczny, p³uca,
kie przewody, i filtr organizmu uk³ad ¿ylny, na- ramiona
kana³y, rurki czynia w³osowate

ZIEMIA KOZIORO¯EC BYK PANNA
tkanki twarde, koœci, stawy, przyjmowanie jelita, miêœniówka
przemiana mate- proces kostnienia, i wykorzystywanie g³adka jelit, proces
rii, czêœæ uk³adu twardnienie pokarmu wch³aniania sk³ad-
pokarmowego ników od¿ywczych

WODA RAK SKORPION RYBY
tkanki miêkkie, ¿o³¹dek, macica, gruczo³y p³ciowe, uk³ad limfatycz-
p³yny ustrojowe opony mózgowe okrê¿nica, wyda- ny, osocze krwi

lanie
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SZCZEGÓ£OWA ANALIZA
ZNAKÓW ZODIAKU

AAAAAnalizuj¹c ludzkie cia³o z punktu widzenia astrologii medycznej widzi-
my, ¿e jego poszczególne elementy zosta³y przypisane 12 znakom. Mimo,
¿e ka¿dy z tych znaków w³ada ca³ymi systemami czy narz¹dami, to w wielu
przypadkach czêœci sk³adowe tych narz¹dów lub systemów podlegaj¹
innemu – ni¿ ca³oœæ – znakowi, np. wiemy, ¿e ogólnie ca³¹ g³ow¹ w³ada
Baran, ale ¿uchw¹ w³ada Byk, zaœ nosem i koœæmi nosowymi Skorpion.

W zwi¹zku z tym mamy ca³y system kombinacji, do których dochodzi
jeszcze wp³yw planet w³adaj¹cych danym znakiem, który wnikliwy astro-
log medyczny musi przeanalizowaæ.

Ka¿dy znak Zodiaku dzia³a na 3 poziomach:
– na poziomie zewnêtrznymzewnêtrznymzewnêtrznymzewnêtrznymzewnêtrznym, który odnosi siê do czêœci czy organów

zewnêtrznych organizmu,
– na poziomie wewnêtrznym wewnêtrznym wewnêtrznym wewnêtrznym wewnêtrznym – odnosz¹cy siê do narz¹dów wewnêtrznych,
– na poziomie strukturalnym strukturalnym strukturalnym strukturalnym strukturalnym – odnosz¹cy siê do struktury lub szkieletu.

Poni¿sze zestawienie pokazuje powy¿sze 3 sposoby dzia³ania znaków
jako czêœci cia³a cz³owieka.

1. W³adztwo zewnêtrzne:
K – g³owa i twarz,
L – szyja, gard³o,
M – barki, ramiona i rêce,
N – klatka piersiowa, piersi, okolica nadbrzuszna,
O – rdzeñ krêgowy, grzbiet,
P – okolica œródbrzusza i pêpkowa,
Q – okolica lêdŸwiowa i skóra,
R – narz¹dy moczowe i p³ciowe, odbyt,
S – uda i biodra,
T – poœladki i kolana,
U – nogi i kostki,
V – stopy i palce.
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2. W³adztwo wewnêtrzne:

K – mózgowie,
L – krtañ, prze³yk, mó¿d¿ek,
M – p³uca, proces oddychania, krew,
N – ¿o³¹dek i narz¹dy uk³adu pokarmowego,
O – serce,
P – jelita,
Q – nerki,
R – narz¹dy p³ciowe i pêcherz moczowy,
S – nerwy, naczynia têtnicze,
T – koœci i ich po³¹czenia,
U – krew i kr¹¿enie,
V – uk³ad limfatyczny.

3. W³adztwo strukturalne:
K – koœci czaszki i twarzy,
L – krêgi szyjne, koœæ gnykowa, ¿uchwa,
M – koœci obrêczy barkowej, ramion i rêki,
N – krêgi piersiowe i ¿ebra,
O – krêgos³up,
P – czêœæ krêgos³upa,
Q – koœci okolicy lêdŸwiowej (krêgi lêdŸwiowe),
R – koœci miednicy,
S – koœci udowe,
T – staw kolanowy,
U – koœci goleni i kostki,
V – koœci stopy i palców.

Znacz¹cym jest tak¿e w okreœleniu wytrzyma³oœci, si³y lub os³abienia
ró¿nych narz¹dów cia³a podzia³ 12 znaków na pozytywne pozytywne pozytywne pozytywne pozytywne i negatywnenegatywnenegatywnenegatywnenegatywne.

Znaki pozytywne pozytywne pozytywne pozytywne pozytywne s¹ silniejszesilniejszesilniejszesilniejszesilniejsze, zaœ negatywne negatywne negatywne negatywne negatywne – s³abszes³abszes³abszes³abszes³absze. W zale¿noœci,
które z nich znajd¹ siê na ascendenciena ascendenciena ascendenciena ascendenciena ascendencie, wskazuj¹ na mocniejsz¹ mocniejsz¹ mocniejsz¹ mocniejsz¹ mocniejsz¹ kon-
strukcjê fizyczn¹ lub s³absz¹s³absz¹s³absz¹s³absz¹s³absz¹.

Do znaków pozytywnych pozytywnych pozytywnych pozytywnych pozytywnych nale¿¹: Baran, BliŸniêta, Lew, Waga, Strze-
lec, Wodnik.

Do znaków negatywnych negatywnych negatywnych negatywnych negatywnych nale¿¹: Byk, Rak, Panna, Skorpion, Kozioro-
¿ec, Ryby.
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20

Znaki ognisteZnaki ognisteZnaki ognisteZnaki ognisteZnaki ogniste: Baran, Lew, Strzelec s¹ uwa¿ane za najsilniejsze.
Znaki powietrzneZnaki powietrzneZnaki powietrzneZnaki powietrzneZnaki powietrzne: BliŸniêta, Waga, Wodnik – s¹ nastêpne w kolejnoœci.
Znaki ziemskieZnaki ziemskieZnaki ziemskieZnaki ziemskieZnaki ziemskie: Byk, Panna, Kozioro¿ec maj¹ mniej si³y fizycznej.
Znaki wodneZnaki wodneZnaki wodneZnaki wodneZnaki wodne: Rak, Skorpion, Ryby s¹ najs³absze.

Przy omawianiu w³adztwa znaków Zodiaku nad odpowiednimi czê-
œciami cia³a nie mo¿na pomin¹æ ich sk³adowych elementów, które podle-
gaj¹ planetom planetom planetom planetom planetom (planety s¹ prezentowane w dalszej czêœci podrêcznika).

K BARAN
Ognisty, kardynalny, mêski, pozy-
tywny; w³adca: MARS.
Czêœci cia³aCzêœci cia³aCzêœci cia³aCzêœci cia³aCzêœci cia³a: g³owa, twarz, oczy.
KKKKKoœcioœcioœcioœcioœci: mózgoczaszki i trzewio-
czaszki z wyj¹tkiem koœci noso-
wych (Skorpion) i ¿uchwy (Byk).
MiêœnieMiêœnieMiêœnieMiêœnieMiêœnie: wyrazowe g³owy i twarzy
(= mm. mimiczne, m.in. otocze-

nia szpary ocznej, ust, nosa, bródki, otoczenia ma³¿owiny usznej), grupa
miêœni ¿waczy poruszaj¹cych ¿uchw¹ w stawie ¿uchwowo-skroniowym.
TTTTTêtniceêtniceêtniceêtniceêtnice: skroniowe i szyjne wewnêtrzne.
¯y³y¯y³y¯y³y¯y³y¯y³y: g³owy i twarzy + ¿. odpromieniowa (powierzchowna ¿y³a koñczyny
górnej).
NerwyNerwyNerwyNerwyNerwy: ogólne unerwienie g³owy + nn. czaszkowe.
Wp³yw podrzêdnyWp³yw podrzêdnyWp³yw podrzêdnyWp³yw podrzêdnyWp³yw podrzêdny: nerki pod w³adaniem opozycyjnego znaku – Wagi
oraz narz¹dy podlegaj¹ce pozosta³ym znakom „krzy¿a kardynalnego”.
Cechy kCechy kCechy kCechy kCechy konstytucjionstytucjionstytucjionstytucjionstytucji: czynnoœæ, ¿ywotnoœæ. Baran jest suchy i gor¹cy. Na
ascendencie daje du¿o witalnoœci oraz krzepkie, zdrowe cia³o.
G³owa G³owa G³owa G³owa G³owa – jako ca³oœæ jest czêœci¹ z³o¿on¹ z wielu skomplikowanych, gdy
chodzi o budowê i funkcje – elementów podleg³ych wielu planetom. Nie-
które czêœci podlegaj¹ tak¿e innym znakom:
– znakowi SKORPIONA – nos i koœci nosowe,
– znakowi BYKA – podstawa mózgowia, mó¿d¿ek, ¿uchwa, warga dol-

na, zêby ¿uchwy, tr¹bka s³uchowa Eustachiusza i ca³e ucho œrodkowe
oraz wewnêtrzne.

Prawym uchem w³ada Saturn, lewym uchem – Mars.
Prawym okiem u mê¿czyzn w³ada S³oñce, zaœ u kobiet okiem lewym.
Lewym okiem u mê¿czyzn, a prawym u kobiet w³ada Ksiê¿yc.
Neptun – w³ada szyszynk¹ (jeden z gruczo³ów dokrewnych), II par¹ ner-
wów czaszkowych = nn. wzrokowymi (³ac. nn. optici) oraz workiem spo-
jówkowym (b³ona surowicza wchodz¹ca w sk³ad zawartoœci oczodo³u).
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Pod wp³ywem Urana – pozostaje przysadka mózgowa (gruczo³ dokrew-
ny) oraz opony otaczaj¹ce mózgowie (opona twarda, pajêcza i miêkka).
Zêbami oraz skór¹ g³owy i twarzy rz¹dzi Saturn.
Krew i têtnice g³owy podlegaj¹ Jowiszowi.
Czo³em, nosem, miêœniówk¹ g³owy i twarzy w³ada Mars.
Cer¹, policzkami, górn¹ warg¹ w³ada Wenus.
Nerwy czaszkowe, usta, jêzyk, dolna warga, w³osy s¹ domen¹ Merkurego.
Znakowi Barana – podlega tak¿e mózgowie imózgowie imózgowie imózgowie imózgowie i jego oœrodki motorycznejego oœrodki motorycznejego oœrodki motorycznejego oœrodki motorycznejego oœrodki motoryczne.

PPPPPredyspozycje do chorób:redyspozycje do chorób:redyspozycje do chorób:redyspozycje do chorób:redyspozycje do chorób:
niedomagania g³owy, bóle g³owy, migrena, bóle zêbów zwykle w wyniku
zapaleñ, np. zapalenie okostnej, miazgi zêbowej itp., choroby oczu, mó-
zgu, np. zapalenie wirusowe mózgu, zawroty g³owy, epilepsja, nerwo-
woœæ, delirium, sza³, choroby umys³owe wynikaj¹ce z przemêczenia, udar
mózgu, zanik w³osów, febra, wypryski, polipy, choroby zakaŸne jak: odra,
ospa wietrzna, ró¿yczka, szkarlatyna. Mo¿liwe s¹ tak¿e wszelkie zranie-
nia, uderzenia, ciêcia, postrzelenia, oparzenia dotycz¹ce g³owy lub twa-
rzy. Zatrucia pokarmowe zw³aszcza rybami, grzybami, miêsem, kie³bas¹.

Wp³ywy podrzêdne:Wp³ywy podrzêdne:Wp³ywy podrzêdne:Wp³ywy podrzêdne:Wp³ywy podrzêdne:
choroby nerek, cukrzyca, bezsennoœæ, zaburzenia pamiêci, utrata przy-
tomnoœci.

L BYK
Ziemski, sta³y, ¿eñski, nega-
tywny, w³adczyni: WENUS.
Czêœci cia³aCzêœci cia³aCzêœci cia³aCzêœci cia³aCzêœci cia³a: ogólnie szyja,
uszy, gard³o, podniebienie.
KKKKKoœcioœcioœcioœcioœci: krêgi szyjne (w tym
1.kr¹g zw. szczytowym =
atlas i 2. zw. obrotowym =
axis), których jest 7, od C1–
C7 (skróty pochodz¹ od na-
zwy ³ac. krêgów szyjnych = vertebrae cervicales); ¿uchwa.
MiêœnieMiêœnieMiêœnieMiêœnieMiêœnie: szyi, karku, gard³a i krtani (wymienione szczegó³owo w zarysie
anatomii).
TTTTTêtniceêtniceêtniceêtniceêtnice: szyjne zewnêtrzne, krêgowe, podstawna mózgu (arteria basilaris).
¯y³y¯y³y¯y³y¯y³y¯y³y: szyjne zewnêtrzne (powierzchowne) i ¿¿. szyjne wewnêtrzne (g³ê-
bokie), potyliczne, ¿¿. tarczowe (dla tarczycy).
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Wp³yw podrzêdnyWp³yw podrzêdnyWp³yw podrzêdnyWp³yw podrzêdnyWp³yw podrzêdny: narz¹dy p³ciowe i moczowe.
Cechy kCechy kCechy kCechy kCechy konstytucjionstytucjionstytucjionstytucjionstytucji: charakter suchy i zimny, sta³oœæ.

ZnakZnakZnakZnakZnakowi Bowi Bowi Bowi Bowi BYKYKYKYKYKA podlegaj¹A podlegaj¹A podlegaj¹A podlegaj¹A podlegaj¹: gard³o, czêœæ górna prze³yku, krtañ z apa-
ratem g³osowym, tchawica, podniebienie twarde (kostne) i miêkkie (zbu-
dowane z miêœni), jêzyk, okolica potyliczna g³owy, kark, krêgi szyjne,
¿uchwa, warga dolna, ucho œrodkowe i wewnêtrzne, powierzchnia pod-
stawna mózgowia, mó¿d¿ek.

ŒliniankiŒliniankiŒliniankiŒliniankiŒlinianki: najwiêksza œlinianka organizmu – przyusznica (glandula
parotis), której zapalenie ujawnia siê obrzmieniem widocznym go³ym
okiem po bokach szyi tu¿ pod uszami, a czêsto równie¿ przed ma³¿owina-
mi usznymi na twarzy; schorzenie zwane pospolicie œwink¹, zaœ w medy-
cynie mumsem (= parotidis), œlinianki pod¿uchwowe i podjêzykowe.

Migda³kiMigda³kiMigda³kiMigda³kiMigda³ki: nale¿¹ do uk³adu limfatycznego (Ryby); tworz¹ barierê ochron-
n¹ organizmu przed inwazj¹ drobnoustrojów przedostaj¹cych siê wraz
z wdychanym powietrzem przez jamê nosow¹ i ustn¹. Obie jamy maj¹
po³¹czenie z jam¹ gard³a, do której otwiera siê te¿ jama krtani prowadz¹ca
do tchawicy i dalej do oskrzeli. Otwór ³¹cz¹cy jamê nosow¹ z jam¹ gard³a
to tzw. nozdrza tylne (choanae), zaœ ³¹cz¹cy jamê ustn¹ z jam¹ gard³a to
tzw. cieœñ gardzieli (isthmus faucium). Migda³ki tworz¹ pierœcieniowy uk³ad
(zw. pierœcieniem Waldeyera). Najwy¿ej po³o¿ony jest migda³ek gard³owy,
po bokach cieœni gardzieli migda³ki podniebienne (widoczne po otwarciu
jamy ustnej – przy anginie ropnej wystêpuj¹ na nich ropne wykwity), na
œcianach bocznych gard³a przy ujœciach r¹bek s³uchowych – migda³ki tr¹b-
kowe i na tylnej czêœci jêzyka – skierowanej do gard³a – migda³ek jêzykowy
(z³o¿ony z licznych tzw. mieszków jêzykowych).

Znakowi Byka podlega tak¿e jeden z wa¿nych gruczo³ów dokrewnych
organizmu, którym jest tarczyca tarczyca tarczyca tarczyca tarczyca (med. gruczo³ tarczowy = glandula thy-
reoidea), która zlokalizowana jest na szyi otaczaj¹c od przodu i boków
tchawicê. Powiêkszona tarczyca jest dobrze widoczna pod skór¹ szyi.

Wspó³w³adc¹ tarczycy jest MERKURY. Wszelki stres mo¿e przyczyniæ
siê do dysfunkcji tarczycy, jak równie¿ brak jodu w diecie. Nadczynnoœæ
tarczycy mo¿e objawiaæ siê palpitacjami serca, nadpobudliwoœci¹ nerwo-
w¹, niezdolnoœci¹ do zrelaksowania siê, drgawkami, spadkiem wagi cia-
³a. Wiele osób nie wiedz¹c, ¿e maj¹ do czynienia z nadczynnoœci¹ tarczycy
sw¹ nerwowoœæ t³umacz¹ wp³ywem otoczenia czy niepowodzeniami w ¿y-
ciu codziennym. Z kolei o niedoczynnoœci tarczycy czêsto œwiadczy sucha
skóra, matowe i ³amliwe w³osy, oty³oœæ, niskie ciœnienie krwi, obni¿ona
aktywnoœæ miêœniowa, mentalne przytêpienia, obojêtnoœæ. Osoby te prze-
wa¿nie wra¿liwe s¹ na zimno i przeci¹gi, st¹d ciep³o siê ubieraj¹.
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PPPPPredyspozycje do chorób:redyspozycje do chorób:redyspozycje do chorób:redyspozycje do chorób:redyspozycje do chorób:
wszelkie choroby gard³a, zapalenia, chrypki, katary, angina, dyfteryt,
krztusiec, zapalenie krtani, œwinka, polipy gard³a, stany zapalne narz¹-
dów uk³adu oddechowego, uduszenie, apopleksja, zapalenie krtani, chryp-
ka, zmiany chorobowe strun g³osowych, prze³yku, choroba Basedowa,
rak jêzyka.

Wp³ywy podrzêdne:Wp³ywy podrzêdne:Wp³ywy podrzêdne:Wp³ywy podrzêdne:Wp³ywy podrzêdne:
ze wzglêdu na znak opozycyjny Skorpiona – schorzenia uk³adu rodnego
i narz¹dów p³ciowych oraz inne, podleg³e znakom „krzy¿a sta³ego”.

M BLIŹNIÊTA
Powietrzne, zmienne, mêskie, po-
zytywne, w³adca: MERKURY.
Czêœci cia³aCzêœci cia³aCzêœci cia³aCzêœci cia³aCzêœci cia³a: ramiona, rêce, ple-
cy oraz narz¹dy oddechowe
(górne p³aty p³uc).
KKKKKoœcioœcioœcioœcioœci: wchodz¹ce w sk³ad ob-
rêczy barkowej – ³opatki i oboj-
czyki; koœci koñczyny górnej: k.
ramienna, k. promieniowa, k. ³okciowa, kk. nadgarstka, kk. œródrêcza
i kk. palców. Górne ¿ebra.
MiêœnieMiêœnieMiêœnieMiêœnieMiêœnie: koñczyny górnej i czêœæ miêœni œciany klatki piersiowej: mm.
piersiowy wiêkszy i mniejszy, zêbaty przedni, górne miêdzy¿ebrowe.
TTTTTêtniceêtniceêtniceêtniceêtnice: podobojczykowa, promieniowa, ³okciowa, ³uk d³oniowy powierz-
chowny i g³êboki, górne miêdzy¿ebrowe, oskrzelowe, p³ucne.
¯y³y: p³ucne, podobojczykowe, ¿. nieparzysta, ¿¿. grasicze i œródpiersio-
we, ¿. od³okciowa (vena basilica).
NerwyNerwyNerwyNerwyNerwy: uk³ad nerwowy jako ca³oœæ.
Wp³yw podrzêdnyWp³yw podrzêdnyWp³yw podrzêdnyWp³yw podrzêdnyWp³yw podrzêdny: biodra, uda oraz czêœci podleg³e znakom „krzy¿a
zmiennego”.
Cechy kCechy kCechy kCechy kCechy konstytucjionstytucjionstytucjionstytucjionstytucji: silniejsza jest tu konstytucja umys³owa ni¿ fizyczna.
Ludzie ci s¹ wra¿liwi, delikatni i nerwowi. Natura gor¹ca i wilgotna.

Znakowi BliŸni¹t podporz¹dkowany jest ca³y koœciec koñczyny górnej,
obrêcz barkowa, miêœnie koñczyny górnej, jej unaczynnienie têtnicze i ¿ylne.

Dodatkowo górne ¿ebra klatki piersiowej (jest to 7 par tzw. ¿eber
prawdziwych) i czêœæ miêœni wchodz¹cych w sk³ad jej œcian.

Znak ten w³ada ogólnie ca³ym uk³adem nerwowym.
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BliŸniêtom podlega uk³ad oddechowy uk³ad oddechowy uk³ad oddechowy uk³ad oddechowy uk³ad oddechowy – ale nie nie nie nie nie jako ca³oœæ ca³oœæ ca³oœæ ca³oœæ ca³oœæ – gdy¿ podle-
ga on 3 znakom: Bykowi, BliŸniêtom i Rakowi. BliŸniêta sprawuj¹ w³adzê
nad górnymi p³atami p³uc. Jednak g³ównym zadaniem tego znaku jest
proces proces proces proces proces dostatecznego utlenowania utlenowania utlenowania utlenowania utlenowania krwi (procesy oksydacyjne organizmu).

Domen¹ BliŸni¹t s¹ wszelkie przewodywszelkie przewodywszelkie przewodywszelkie przewodywszelkie przewody organizmu (rurki, kanaliki,
przewodziki) z wyj. naczyñ têtniczych i ¿ylnych, choæ przynale¿¹ tu na-
czynia w³osowate w³osowate w³osowate w³osowate w³osowate (= kapilary). Do przewodów zaliczamy np. jajowody,
nasieniowody, tr¹bkê s³uchow¹, cewkê moczow¹, oskrzela – mimo, ¿e
nale¿¹ do ró¿nych anatomicznie narz¹dów i z tej racji bêd¹ mieæ wspó³-
w³adców tak w postaci znaków, jak i planet. Z gruczo³ów dokrewnych
BliŸniêtom podlega grasica grasica grasica grasica grasica (utrzymuj¹ca siê u dzieci do okresu dojrze-
wania, tj. œrednio do 13–14 roku ¿ycia, po czym ulega uwstecznieniu
i przemianie w tzw. cia³o t³uszczowe grasicze – zamostkowe).

PPPPPredyspozycje do chorób:redyspozycje do chorób:redyspozycje do chorób:redyspozycje do chorób:redyspozycje do chorób:
s¹ to wszelkie schorzenia uk³adu oddechowego – jak choroby p³uc od
zwyk³ego przeziêbienia po zapalenie oskrzeli, zapalenie p³uc, gruŸlicê,
astmê oskrzelow¹, zaburzenia w pracy uk³adu nerwowego. Ponadto zra-
nienia koñczyn górnych, z³amania koœci obrêczy barkowej i r¹k, urazy
pleców, zak³ócenia w pracy czêœci sympatycznej uk³adu nerwowego auto-
nomicznego.

Wp³ywy podrzêdne:Wp³ywy podrzêdne:Wp³ywy podrzêdne:Wp³ywy podrzêdne:Wp³ywy podrzêdne:
to g³ównie zranienia, z³amania czy uszkodzenia bioder i ud oraz schorze-
nia dotycz¹ce narz¹dów czy czêœci cia³a podleg³ych znakom wchodz¹cym
w sk³ad „krzy¿a zmiennego”.

N RAK
Kardynalny, wodny, ¿eñski, ne-
gatywny, w³adca: KSIÊ¯YC.
Czêœci cia³aCzêœci cia³aCzêœci cia³aCzêœci cia³aCzêœci cia³a: uk³ad pokarmowy
z ¿o³¹dkiem, dolne p³aty p³uc,
klatka piersiowa, okolica nad-
brzuszna i ³ono. Pachy.
KKKKKoœcioœcioœcioœcioœci: mostek, ¿ebra dolne, ³ok-
cie i stawy ³okciowe.

MiêœnieMiêœnieMiêœnieMiêœnieMiêœnie: miêdzy¿ebrowe, przepona brzuszna.
TTTTTêtniceêtniceêtniceêtniceêtnice: pachowe, przeponowe, œródpiersiowe tylne, prze³ykowe.
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¯y³y¯y³y¯y³y¯y³y¯y³y: przeponowe, ¿o³¹dkowe (prawa i lewa), ¿o³¹dkowo-sieciowe (prawa
i lewa), sutkowe.
Wp³yw podrzêdnyWp³yw podrzêdnyWp³yw podrzêdnyWp³yw podrzêdnyWp³yw podrzêdny: na skórê i narz¹dy podleg³e znakom „krzy¿a kardy-
nalnego”.
Cechy kCechy kCechy kCechy kCechy konstytucjionstytucjionstytucjionstytucjionstytucji: w¹t³oœæ i wra¿liwoœæ na wp³ywy zewnêtrzne. Natura
zimna i wilgotna.

Rak – jest znakiem, który w³ada wieloma ró¿nymi elementami cia³a:
klatk¹ piersiow¹ jako ca³oœci¹, gruczo³ami piersiowymi; dolnym p³atem
p³uca lewego oraz œrodkowym i dolnym p³uca prawego, jamami op³ucno-
wymi i op³ucn¹ (b³ona surowicza pokrywaj¹ca p³uca i wewnêtrzne œciany
klatki piersiowej), przewodem piersiowym (g³ówny przewód limfatyczny
biegn¹cy przez klatkê piersiow¹ i odprowadzaj¹cy ch³onkê = limfê z ca³ej
przeponowej czêœci cia³a i górnej, lewej nadprzeponowej po³owy cia³a do
uk³adu ¿ylnego, do tzw. lewego k¹ta ¿ylnego).

Rakowi podlega ogólnie uk³ad pokarmowy, ¿o³¹dek, a z gruczo³ów uk³a-
du pokarmowego – trzustka. Rak sprawuje kontrolê nad podstawow¹
funkcj¹ uk³adu pokarmowego – procesem trawienia, przede wszystkim
w ¿o³¹dku i w zwi¹zku z tym perystaltyk¹ ¿o³¹dka (ruchami ¿o³¹dka). Za
brak lub zaburzenia w perystaltyce odpowiada znak opozycyjny – Kozio-
ro¿ec. Rak rz¹dzi tak¿e po³ow¹ górn¹ p³ata prawego i lewego w¹troby,
zaœ czêœciami dolnymi tych p³atów, jak i p³atem czworobocznym oraz
ogoniastym w³ada znak Panny.

Pod w³adztwem Raka pozostaje ciê¿arna macica, która jako sk³adnik
dróg rodnych kobiety podlega Skorpionowi.

Rak czêœciowo wspó³w³ada oponami mózgowia.
Z gruczo³ów dokrewnych – Rakowi podlega (prawdopodobnie) tylny

p³at przysadki mózgowej.

PPPPPredyspozycje do chorób:redyspozycje do chorób:redyspozycje do chorób:redyspozycje do chorób:redyspozycje do chorób:
wszelkie schorzenia uk³adu pokarmowego, jak: zwê¿enie, rozszerzenie
czy przepukliny prze³yku, nie¿yt ¿o³¹dka, nerwica ¿o³¹dka, rak ¿o³¹dka,
wrzody, niedomykalnoœæ wpustu (= wpust jest to miejsce przejœcia prze-
³yku w ¿o³¹dek), odbijanie siê z tendencj¹ do powracania do prze³yku
treœci pokarmowej, napadowe opilstwo, alkoholizm, blednica, choroby
piersi, jak zaburzenia w laktacji, obrzêk piersi, guzy lub rak piersi, zapa-
lenie wskutek niewydzielania mleka w okresie karmienia piersi¹. Ponad-
to kaszel, koklusz, niekiedy gruŸlica.

Wp³yw podrzêdny:Wp³yw podrzêdny:Wp³yw podrzêdny:Wp³yw podrzêdny:Wp³yw podrzêdny:
schorzenia skóry oraz wszystkie przyporz¹dkowane znakom „krzy¿a kar-
dynalnego”.
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O  LEW
Ognisty, sta³y, mêski, pozytyw-
ny, w³adca: S£OÑCE.
Czêœci cia³aCzêœci cia³aCzêœci cia³aCzêœci cia³aCzêœci cia³a: serce i rdzeñ
krêgowy.
KKKKKoœcioœcioœcioœcioœci: krêgi piersiowe (12 krê-
gów od Th1–Th12 – skrót od
nazwy ³ac. vertebrae thora-
cicae).
MiêœnieMiêœnieMiêœnieMiêœnieMiêœnie: najd³u¿szy grzbietu,

najszerszy grzbietu, miêdzypoprzeczne klatki piersiowej.
TTTTTêtniceêtniceêtniceêtniceêtnice: aorta, tt. wieñcowe serca prawa i lewa.
¯y³y¯y³y¯y³y¯y³y¯y³y: ¿y³a g³ówna górna i dolna, ¿y³y serca towarzysz¹ce têtnicom wieñ-
cowym (¿. wielka serca, ¿. œrednia, ¿. ma³a serca, zatoka wieñcowa).
Wp³yw podrzêdnyWp³yw podrzêdnyWp³yw podrzêdnyWp³yw podrzêdnyWp³yw podrzêdny:     kr¹¿enie, krwiotwórczoœæ oraz na czêœci podlegaj¹ce
znakom „krzy¿a sta³ego”.
Cechy kCechy kCechy kCechy kCechy konstytucjionstytucjionstytucjionstytucjionstytucji: natura gor¹ca i sucha, wielka ¿ywotnoœæ oraz si³a
twórcza.

G³ównym narz¹dem, którym w³ada Lew jest serceserceserceserceserce, a dodatkowo swój
wp³yw wywieraj¹ pozosta³e znaki „krzy¿a sta³ego”.

Z planet – ogóln¹ struktur¹ serca rz¹dzi w³adca Lwa – S³oñce; funk-
cjonowaniem serca – Ksiê¿yc w Lwie, jak i osierdziem     (pericardium);
Uran w Lwie w³ada zastawkami serca; Saturn w Lwie – lewym uszkiem
i wsierdziem; Jowisz w Lwie – prawym uszkiem i têtnicami; Mars w Lwie
– miêœniem sercowym; Wenus w Lwie – aort¹ i ¿y³ami; Merkury w Lwie
– unerwieniem serca.

Krew têtnicza i komora lewa to domena Jowisza w Lwie, zaœ krew
¿ylna i komora prawa – domena Wenus w Lwie.

Drugim wa¿nym elementem pozostaj¹cym pod w³adaniem Lwa – to
rdzeñ krêgowy (po³o¿ony w kanale krêgowym krêgos³upa) i nerwy rdze-
niowe, z których czêœæ w³ókien nerwowych wchodzi w sk³ad du¿ych splo-
tów nerwowych somatycznych o szerokim zakresie unerwienia.
PPPPPredyspozycje do chorób:redyspozycje do chorób:redyspozycje do chorób:redyspozycje do chorób:redyspozycje do chorób:
wszelkie schorzenia dotycz¹ce serca: nerwice, palpitacje, zapalenie miê-
œnia sercowego, nasierdzia, wsierdzia, angina pectoris, powiêkszenie ser-
ca, przerosty komór, wady zastawek, t³uszczowe zwyrodnienie serca,
arytmia, aneuryzma, astma sercowa, wady wrodzone serca. Ponadto
uszkodzenia lub zranienia krêgos³upa, rdzenia krêgowego, zapalenie opon
rdzenia krêgowego.
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Wp³ywy podrzêdne:Wp³ywy podrzêdne:Wp³ywy podrzêdne:Wp³ywy podrzêdne:Wp³ywy podrzêdne:
powi¹zania ze schorzeniami narz¹dów przyporz¹dkowanych znakom
„krzy¿a sta³ego”.

P  PANNA
Ziemska, zmienna, ¿eñska, ne-
gatywna, w³adca: MERKURY.
Czêœci cia³aCzêœci cia³aCzêœci cia³aCzêœci cia³aCzêœci cia³a: narz¹dy jamy
brzusznej – jelita, œledziona.
MiêœnieMiêœnieMiêœnieMiêœnieMiêœnie: wchodz¹ce w sk³ad
pow³ok brzucha; wspó³w³ada
z Rakiem przepon¹ brzuszn¹.
TTTTTêtniceêtniceêtniceêtniceêtnice: krezkowa górna oraz
krezkowa dolna.
¯y³y¯y³y¯y³y¯y³y¯y³y: ¿. wrotna, ¿¿. w¹trobo-
we, ¿¿. pêpkowe, ¿¿. krezkowe górna i dolna.
NerwyNerwyNerwyNerwyNerwy: sympatyczna czêœæ uk³adu nerwowego autonomicznego.
Wp³yw podrzêdnyWp³yw podrzêdnyWp³yw podrzêdnyWp³yw podrzêdnyWp³yw podrzêdny: narz¹dy zwi¹zane ze znakami „krzy¿a zmiennego”.
Cechy kCechy kCechy kCechy kCechy konstytucjionstytucjionstytucjionstytucjionstytucji: natura zimna i sucha.

Znakowi Panny podlega przede wszystkim z uk³adu pokarmowego ca³e
jelito cienkie. Miejsce przejœcia ¿o³¹dka w pierwszy odcinek jelita cien-
kiego – dwunastnicê nazywamy odŸwiernikiem; kolejnym odcinkiem jest
jelito czcze, a nastêpnie krête (= biodrowe), które otwiera siê po prawej
stronie jamy brzusznej do jelita grubego na granicy jelita œlepego (=
k¹tnicy opatrzonej w wyrostek robaczkowy), a okrê¿nicy wstêpuj¹cej.

Ca³e jelito cienkie jest nie tylko miejscem ostatecznego trawienia pap-
ki pokarmowej wprowadzonej tu z ¿o³¹dka, ale b³ona œluzowa wyœcielaj¹-
ca jelito, silnie pofa³dowana i zaopatrzona w liczne wypustki zw. kosmkami
jelitowymi, silnie ukrwionymi pozwala na wch³anianie wszystkich nie-
zbêdnych dla organizmu sk³adników pokarmowych.

Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e g³ówn¹ funkcj¹ pozostaj¹c¹ pod w³adztwem
Panny jest trawienie, selektrawienie, selektrawienie, selektrawienie, selektrawienie, selekcja, asymilacja (absorbcja) icja, asymilacja (absorbcja) icja, asymilacja (absorbcja) icja, asymilacja (absorbcja) icja, asymilacja (absorbcja) i utylizacjautylizacjautylizacjautylizacjautylizacja pokarmu.

Znakowi Panny podlega tak¿e b³ona surowicza zw. otrzewn¹otrzewn¹otrzewn¹otrzewn¹otrzewn¹, której
czêœæ wyœciela od wewn¹trz œciany jamy brzusznej, czêœæ powleka niektó-
re narz¹dy, jak i tworzy tzw. krezkikrezkikrezkikrezkikrezki, na których te narz¹dy jamy brzusz-
nej s¹ zawieszone, m.in. najwiêksz¹ krezk¹ jest krezka jelita cienkiego.

Znak Panny wspó³w³ada ze znakiem Raka – w¹trob¹, zaœ samodziel-
nie œledzion¹, która jest narz¹dem uk³adu limfatycznego.
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PPPPPredyspozycje do choróbredyspozycje do choróbredyspozycje do choróbredyspozycje do choróbredyspozycje do chorób:
s¹ to przede wszystkim zaburzenia pracy jelit, jak i zak³ócenia w wydzie-
laniu soków trawiennych. Nale¿¹ tu: wzdêcia, kolka jelitowa, zaparcia,
rozwolnienie, wrzody dwunastnicy, rak jelit, nerwicowe bóle, dezynteria,
zapalenie w¹troby, marskoœæ w¹troby, paso¿yty przewodu pokarmowego,
bia³aczka, zapalenie otrzewnej.
Wp³ywy podrzêdneWp³ywy podrzêdneWp³ywy podrzêdneWp³ywy podrzêdneWp³ywy podrzêdne:
powi¹zania ze schorzeniami narz¹dów pozostaj¹cych pod w³adaniem zna-
ków „krzy¿a zmiennego”. Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na obsadze-
nie opozycyjnego do Panny – znaku Ryb. Osoby, które maj¹ w tym znaku
wiele planet – podobnie, jak i urodzeni w Rybach s¹ wra¿liwi na leki.
Zwykle potrzebuj¹ niewielkiej dozy leku, aby uzyskaæ pozytywny wynik
leczenia.

Q  WAGA
Powietrzna, kardynalna, mêska,
pozytywna, w³adczyni: WENUS.
Czêœci cia³aCzêœci cia³aCzêœci cia³aCzêœci cia³aCzêœci cia³a: nerki, pêcherz
moczowy, moczowody, cewka
moczowa, okolica lêdŸwiowa.
KKKKKoœcioœcioœcioœcioœci: 5 krêgów lêdŸwiowych od
L1–L5 (³ac. vertebae lumbales).
MiêœnieMiêœnieMiêœnieMiêœnieMiêœnie: okolicy lêdŸwiowej.
TTTTTêtniceêtniceêtniceêtniceêtnice: tt. nerkowe, tt. nadner-
czowe i tt. lêdŸwiowe.

¯y³y¯y³y¯y³y¯y³y¯y³y: nerkowe i lêdŸwiowe.
Wp³yw podrzêdnyWp³yw podrzêdnyWp³yw podrzêdnyWp³yw podrzêdnyWp³yw podrzêdny: na narz¹dy zwi¹zane ze znakami „krzy¿a kardynalnego”.
Cechy kCechy kCechy kCechy kCechy konstytucjionstytucjionstytucjionstytucjionstytucji: natura ciep³a i wilgotna.

Waga rz¹dzi g³ównym narz¹dem uk³adu wydalniczego – nerkami. Bez
nerek niemo¿liwe by³oby filtrowanie i oczyszczanie krwi z substancji tok-
sycznych i zbêdnych dla organizmu. Czêœci¹ wydzielnicz¹ i osmoregulacyjn¹
nerek jest ich czêœæ obwodowa zw. kor¹ nerki zbudowana z setek kanalików
nerkowych – nefronównefronównefronównefronównefronów. Nefrony mog¹ zostaæ zablokowane przez odk³adanie
siê w ich œwietle ró¿nych substancji, np. wapnia. Symptomy czêœciowej blo-
kady pracy nerek s¹ liczne. Niekoniecznie musi to byæ schorzenie typu –
zapalenie nerek. Mog¹ to byæ problemy z nadwag¹ oporn¹ na zlikwidowanie,
obrzêki, bóle g³owy, zmiany skórne, jak wypryski, suchoœæ skóry, egzema.
Ponadto zaburzenia w pracy nadnerczy, choroby krwi od anemii po pseudo-
leukemiê i wysoki poziom leukocytów (= bia³e cia³ka krwi).
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Wadze przyporz¹dkowany jest podstawowy metabolizm – równowaga
kwasowo-zasadowa organizmu. Np. osoba spo¿ywaj¹ca nadmierne iloœci
miêsa mo¿e chorowaæ na tzw. kwasicê z powodu braku zwi¹zków alkalicz-
nych. Dochodzi wtedy czêsto do nerwowoœci, nadpobudliwoœci, bezsenno-
œci, niepokoju, napiêcia, bólów g³owy, zgagi.

Znak Wagi rz¹dzi procesem destylacji i filtracji.
PPPPPredyspozycje do choróbredyspozycje do choróbredyspozycje do choróbredyspozycje do choróbredyspozycje do chorób:
nale¿¹ tu dolegliwoœci nerek, dróg moczowych, jak: zapalenie nerek,
kamica nerkowa, pêcherzowa, zapalenie pêcherza moczowego, krwio-
mocz, moczenie nocne.

Wp³yw podrzêdnyWp³yw podrzêdnyWp³yw podrzêdnyWp³yw podrzêdnyWp³yw podrzêdny:
choroby narz¹dów przyporz¹dkowanych znakom „krzy¿a kardynalnego”.

R  SKORPION
Wodny, sta³y, ¿eñski, negatyw-
ny, w³adca: MARS/PLUTON
(w astrologii medycznej uwzglêd-
nia siê przede wszystkim „sta-
rych” w³adców znaków)
Czêœci cia³aCzêœci cia³aCzêœci cia³aCzêœci cia³aCzêœci cia³a: okolica ³onowa, na-
rz¹dy p³ciowe i elementy uk³a-
du wydalniczego.
KKKKKoœcioœcioœcioœcioœci: guzy kulszowe, spojenie
³onowe, wejœcie do miednicy ma³ej; koœci nosowe.
MiêœnieMiêœnieMiêœnieMiêœnieMiêœnie: m. dŸwigacz j¹dra, m. zwieracz pêcherza moczowego, m. dŸwi-
gacz odbytu, m. zwieracz odbytu.
TTTTTêtniceêtniceêtniceêtniceêtnice: biodrowe wewnêtrzne prawa i lewa.
¯y³y¯y³y¯y³y¯y³y¯y³y: okrê¿nicze, odbytnicze, krezkowa dolna.
Wp³ywy podrzêdneWp³ywy podrzêdneWp³ywy podrzêdneWp³ywy podrzêdneWp³ywy podrzêdne: na narz¹dy podlegaj¹ce znakom „krzy¿a sta³ego”.
Cechy kCechy kCechy kCechy kCechy konstytucjionstytucjionstytucjionstytucjionstytucji: natura wilgotna i zimna.

Pod znakiem Skorpiona pozostaj¹ przede wszystkim narz¹dy wcho-
dz¹ce w sk³ad uk³adu p³ciowego.

U kobiet s¹ to gonady ¿eñskie – jajniki, macica (ale bez p³odu), po-
chwa, zaœ z narz¹dów p³ciowych zewnêtrznych – ³echtaczka i wargi sro-
mowe, okolica ³onowa.

U mê¿czyzn – gonady mêskie – j¹dra (ich kanaliki nasienne), nasie-
niowód, pêcherzyki nasienne, przewody wytryskowe, gruczo³ sterczowy
= prostata oraz narz¹dy p³ciowe zewnêtrzne: worek mosznowy (w któ-
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rym zewn¹trzmiednicznie spoczywaj¹ j¹dra), narz¹d kopulacyjny = pe-
nis i biegn¹ca w nim cewka moczowa, która jest równoczeœnie przewo-
dem moczowo-p³ciowym, okolica ³onowa.

U obu p³ci w/w okolica ³onowa, kana³ pachwinowy, krocze i okolica
biodrowa.

Z uk³adu pokarmowego ca³e jelito grube, które sk³ada siê z podstawo-
wych 3 czêœci: jelito œlepe = k¹tnica z wyrostkiem robaczkowym, okrê¿-
nica, w której wyró¿niamy czêœæ wstêpuj¹c¹, poprzeczn¹, zstêpuj¹c¹ i tzw.
esicê i koñcowa czêœæ – prostnica = odbytnica otwieraj¹ca siê na ze-
wn¹trz otworem odbytowym (= ³ac. anus).

Z uk³adu moczowego w³ada miedniczkami nerkowymi, moczowodami,
cewk¹ moczow¹, pêcherzem moczowym.

Skorpion wraz z BliŸniêtami wspó³w³ada grasic¹ (jednym z gruczo³ów
dokrewnych).

Znak Skorpiona zwi¹zany jest z prokreacj¹, readaptacj¹ prokreacj¹, readaptacj¹ prokreacj¹, readaptacj¹ prokreacj¹, readaptacj¹ prokreacj¹, readaptacj¹ oraz reproreproreproreprorepro-----
dukdukdukdukdukcyjnymi icyjnymi icyjnymi icyjnymi icyjnymi i destrukdestrukdestrukdestrukdestrukcyjnymicyjnymicyjnymicyjnymicyjnymi procesami ¿yciowymi.

PPPPPredyspozycje do choróbredyspozycje do choróbredyspozycje do choróbredyspozycje do choróbredyspozycje do chorób:
odpowiednio do wymienionych czêœci cia³a i narz¹dów przyporz¹dkowa-
nych Skorpionowi mog¹ zaznaczyæ siê schorzenia dotycz¹ce nerek, jak
zapalenie miedniczek nerkowych, piasek w nerkach lub kamica nerkowa,
pêcherza moczowego, piasek w moczowodach itp.;
schorzenia dotycz¹ce narz¹dów p³ciowych: wszelkiego rodzaju choroby
weneryczne, AIDS, nerwica narz¹dów p³ciowych, zapalenie j¹der, pro-
staty, impotencja, stany zapalne jajników, zaburzenia cyklu menstru-
acyjnego, schorzenia macicy, pochwy, up³awy;
poniewa¿ Skorpion w³ada okolicami pachwinowymi i kana³em pachwino-
wym mo¿liwe s¹ przepukliny pachwinowe (wrodzone i nabyte, którymi
u obu p³ci mog¹ byæ pêtle jelita cienkiego wciskaj¹ce siê do kana³u pa-
chwinowego, zaœ tylko u mê¿czyzn – j¹dra);
równie¿ dobre funkcjonowanie okrê¿nicy jest podstaw¹ dobrego zdrowia
i samopoczucia, gdy¿ tu formowany jest ka³, z niestrawionych, toksycz-
nych i zbêdnych dla organizmu resztek pokarmowych i usuwany na ze-
wn¹trz.

Wp³ywy podrzêdneWp³ywy podrzêdneWp³ywy podrzêdneWp³ywy podrzêdneWp³ywy podrzêdne:
dotycz¹ schorzeñ narz¹dów podporz¹dkowanych pozosta³ym znakom
„krzy¿a sta³ego”. Np. trzeba siê liczyæ ze schorzeniami gard³a, szyi,
gruczo³ów œlinowych pozostaj¹cych pod w³adztwem Byka, chorobami
grzbietu i serca (Lew), zaburzeniami w kr¹¿eniu (Wodnik) itp.
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S  STRZELEC
Ognisty, zmienny, mêski, pozy-
tywny, w³adca: JOWISZ.
Czêœci cia³aCzêœci cia³aCzêœci cia³aCzêœci cia³aCzêœci cia³a: biodra, uda.
KKKKKoœcioœcioœcioœcioœci: biodrowe, krzy¿owa, ogo-
nowa, udowa.
MiêœnieMiêœnieMiêœnieMiêœnieMiêœnie: biodrowo-lêdŸwiowy,
biodrowe, grzebieniowe, poœlad-
kowe, zaœ na udzie – m. kra-
wiecki i czworog³owy uda.
TTTTTêtniceêtniceêtniceêtniceêtnice: biodrowe wspólne, biodrowe zewnêtrzne, udowe, krzy¿owe i po-
œladkowe.
¯y³y¯y³y¯y³y¯y³y¯y³y: odpiszczelowa wielka (powierzchowna), ¿¿. biodrowe wspólne, ¿¿.
biodrowe zewnêtrzne (i prawdopodobnie wewnêtrzne), udowe, krzy¿owe.
NerwyNerwyNerwyNerwyNerwy: g³ównie n. kulszowy ze splotu krzy¿owego (najwiêkszy nerw or-
ganizmu).
Wp³ywy podrzêdneWp³ywy podrzêdneWp³ywy podrzêdneWp³ywy podrzêdneWp³ywy podrzêdne: na narz¹dy podlegaj¹ce znakom „krzy¿a zmiennego”.
Cechy kCechy kCechy kCechy kCechy konstytucjionstytucjionstytucjionstytucjionstytucji: natura ciep³a i sucha; ognistoœæ; odporne cia³o.

Znak Strzelca uchodzi za szczególnie zdrowy i wytrzyma³y. G³ówn¹
funkcj¹ tego znaku jest wzrost, rozwój komórek, narz¹dów, uk³adów, jak
i wydalanie z p³uc CO2 (= dwutlenek wêgla).

PPPPPredyspozycje do choróbredyspozycje do choróbredyspozycje do choróbredyspozycje do choróbredyspozycje do chorób:
goœciec stawowy, reumatyzm, ischias, podagra.
Szczególnie s³abym miejscem organizmu s¹ stawy biodrowe, które czêsto
ulegaj¹ zwichniêciu, zranieniu, jak równie¿ z³amanie dotyczy szyjki g³o-
wy koœci udowej, co w starszym wieku jest niebezpieczne.

Wp³ywy podrzêdneWp³ywy podrzêdneWp³ywy podrzêdneWp³ywy podrzêdneWp³ywy podrzêdne:
na choroby zwi¹zane z narz¹dami podleg³ymi znakom „krzy¿a zmiennego”.

T KOZIORO¯EC
Ziemski, kardynalny, ¿eñski, ne-
gatywny, w³adca: SATURN.
Czêœci cia³aCzêœci cia³aCzêœci cia³aCzêœci cia³aCzêœci cia³a: wiêzad³a, stawy,
szczególnie kolanowy, skóra.
KKKKKoœcioœcioœcioœcioœci: rzepka.
MiêœnieMiêœnieMiêœnieMiêœnieMiêœnie: podkolanowy i wiêzad³a
rzepki.
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TTTTTêtniceêtniceêtniceêtniceêtnice: czêœæ tt. biodrowych zewnêtrznych, podkolanowa, stawowa kola-
na (prawdopodobnie sieæ stawowa kolana).
¯y³y¯y³y¯y³y¯y³y¯y³y: podkolanowa, ¿. odstrza³kowa (powierzchowna).
Wp³ywy podrzêdneWp³ywy podrzêdneWp³ywy podrzêdneWp³ywy podrzêdneWp³ywy podrzêdne: na narz¹dy podlegaj¹ce znakom „krzy¿a kardynal-
nego”.
Cechy kCechy kCechy kCechy kCechy konstytucjionstytucjionstytucjionstytucjionstytucji: natura zimna i sucha. S³aba witalnoœæ szczególnie za
m³odu, brak dostatecznej ciep³oty cia³a.

Mimo, ¿e Kozioro¿ce osi¹gaj¹ zwykle sêdziwy wiek nie s¹ ani szczegól-
nie ¿ywotni, ani o „¿elaznym” zdrowiu. Trapi ich wiele chorób chronicz-
nych, przewlek³ych. Ich s³abym punktem s¹ przede wszystkim stawy
kolanowe, a tak¿e skóra, gdy¿ gromadz¹ce siê w organizmie toksyny czê-
sto uzewnêtrzniaj¹ siê w postaci wyprysków i innych chorób skórnych.
Przyczyn¹ takiego stanu rzeczy jest fakt, ¿e temu znakowi podlegaj¹
substancje mineralne w organizmie. Przy ich nadmiarze ulega zahamo-
waniu ogólna przemiana materii, zaœ przy niedoborze – zanika asymila-
cja. Inne dzia³anie tego znaku, to powstrzymywanie perystaltyki jelit,
które mo¿e prowadziæ do czêstych wymiotów.

Wra¿liwi s¹ tak¿e na schorzenia psychosomatyczne z powodu wstrzy-
mywania siê w okazywaniu uczuæ i kumulowania stresu.

PPPPPredyspozycje do choróbredyspozycje do choróbredyspozycje do choróbredyspozycje do choróbredyspozycje do chorób:
ró¿norodne choroby skórne, jak: wypryski, egzema, œwierzb, ropiej¹ce
krosty, zrogowacenia skóry, ³uszczyca, grzybice, pokrzywka, tr¹d;
przeziêbienia, goœciec stawowy, reumatyzm stawowy, gruŸlica koœci i sta-
wów, zwichniêcia, z³amania;
niedomagania w procesach trawiennych, biegunki, zaparcia.

Wp³ywy podrzêdneWp³ywy podrzêdneWp³ywy podrzêdneWp³ywy podrzêdneWp³ywy podrzêdne:
na schorzenia dotycz¹ce czêœci cia³a podlegaj¹cych znakom „krzy¿a kar-
dynalnego”.

U  WODNIK
Powietrzny, sta³y, mêski, pozytyw-
ny, w³adca: SATURN/URAN.
Czêœci cia³aCzêœci cia³aCzêœci cia³aCzêœci cia³aCzêœci cia³a: podudzie.
KKKKKoœcioœcioœcioœcioœci: piszczel, strza³ka oraz
kostka przyœrodkowa i boczna.
TTTTTêtniceêtniceêtniceêtniceêtnice: piszczelowa przednia,
piszczelowa tylna, strza³kowa.
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MiêœnieMiêœnieMiêœnieMiêœnieMiêœnie: podudzia.
¯y³y¯y³y¯y³y¯y³y¯y³y: powierzchowne i g³êbokie podudzia.
Wp³yw podrzêdnyWp³yw podrzêdnyWp³yw podrzêdnyWp³yw podrzêdnyWp³yw podrzêdny: kr¹¿enie krwi oraz na narz¹dy podleg³e znakom „krzy-
¿a sta³ego”.
Cechy kCechy kCechy kCechy kCechy konstytucjionstytucjionstytucjionstytucjionstytucji: natura ciep³a i wilgotna.

Znak Wodnika ogólnie w³ada ca³ym podudziem, ale oprócz tego ma
ca³y szereg znacz¹cych funkcji. Poprzez swego w³adcê – Urana – wywie-
ra szczególny wp³yw na system nerwowy i rdzeñ krêgowy, zw³aszcza na
czêœæ sympatyczn¹ autonomicznego uk³adu nerwowego.

Specjaln¹ funkcj¹ tego znaku jest usuwanie z organizmu kwasu wê-
glowego.

Wodnik wp³ywa na ogóln¹ cyrkulacjê krwi.
Pod jego w³adztwem pozostaje zdolnoœæ widzeniawidzeniawidzeniawidzeniawidzenia,     czyli odbioru bodŸ-

ców wzrokowych na siatkówce poprzez tzw. czopki i prêciki = receptory
siatkówki oka (czopki s¹ wra¿liwe na barwê i kszta³t obrazu, zaœ prêciki
na natê¿enie œwiat³a).

PPPPPredyspozycje do choróbredyspozycje do choróbredyspozycje do choróbredyspozycje do choróbredyspozycje do chorób:
niedotlenienie i zaka¿enie krwi, blednica, ¿ylaki, zatory ¿ylne, konwulsje,
tê¿ec, padaczka, szoki, zak³ócenia umys³owe, zaburzenia wzroku. Czêsto
dochodzi do skrêceñ, z³amañ lub zwichniêæ w okolicy podudzia i kostek nóg.

Wp³ywy podrzêdneWp³ywy podrzêdneWp³ywy podrzêdneWp³ywy podrzêdneWp³ywy podrzêdne:
w zwi¹zku z zasad¹ odpowiednoœci znaków (Lew) mo¿liwe jest os³abienie
pracy serca, p³yn w worku osierdziowym, palpitacje, zawa³, dusznica
bolesna (= angina pectori), zapalenie opon rdzenia krêgowego, postrza-
³y, omdlenia.

V RYBY

Wodne, zmienne, ¿eñskie, ne-
gatywne, w³adca: JOWISZ/
NEPTUN.
Czêœci cia³aCzêœci cia³aCzêœci cia³aCzêœci cia³aCzêœci cia³a: stopy, uk³ad lim-
fatyczny, tkanka ³¹czna.
KKKKKoœcioœcioœcioœcioœci: stopy (stêpu, œródstê-
pu i palców).
MiêœnieMiêœnieMiêœnieMiêœnieMiêœnie: stopy.
TTTTTêtniceêtniceêtniceêtniceêtnice: ³uki têtnicze podeszwowe, powierzchowny i g³êboki oraz ich od-
ga³êzienia.
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¯y³y¯y³y¯y³y¯y³y¯y³y: stopy towarzysz¹ce têtnicom.
Wp³yw podrzêdnyWp³yw podrzêdnyWp³yw podrzêdnyWp³yw podrzêdnyWp³yw podrzêdny: na narz¹dy podlegaj¹ce znakom „krzy¿a zmiennego”.
Cechy kCechy kCechy kCechy kCechy konstytucjionstytucjionstytucjionstytucjionstytucji: natura zimna i wilgotna; nadmierna wra¿liwoœæ.

Osoby spod znaku Ryb nie ciesz¹ siê szczególnie dobrym zdrowiem.
Ludzie ci powinni byæ œwiadomi, ¿e nie wolno im nadwyrê¿aæ siê. UmiarUmiarUmiarUmiarUmiar-----
kkkkkowanie owanie owanie owanie owanie – we wszystkim – to dla nich podstawowa recepta na dobre
samopoczucie i zdrowie.

Znakowi Ryb podlegaj¹ stopy, p³uca, tkanka ³¹czna, ca³y uk³ad limfa-
tyczny z ³o¿yskiem naczyniowym, wêz³ami ch³onnymi i ch³onk¹ (= lim-
f¹). Uk³ad ten jest podstawow¹ zapor¹ przed inwazj¹ drobnoustrojów
chorobotwórczych do organizmu. Podstawowymi sk³adnikami limfy s¹
bia³e cia³ka krwi = limfocyty, których zadaniem jest zwalczanie w/w
drobnoustrojów (bakterii i wirusów). Dobrze funkcjonuj¹cy uk³ad limfa-
tyczny zapewnia prawid³ow¹ odpornoœæ organizmu.

Ryby s¹ tak¿e odpowiedzialne za poziom œluzu w naszym organizmie.
Nadmiar œluzu mo¿e „zanieczyszczaæ” wiele narz¹dów przyczyniaj¹c siê
do upoœledzenia ich funkcji.

PPPPPredyspozycje do choróbredyspozycje do choróbredyspozycje do choróbredyspozycje do choróbredyspozycje do chorób:
chorobowe oddzia³ywanie znaku Ryb ma przewa¿nie charakter chronicz-
ny. Podlegaj¹ im takie schorzenia, jak: choroby reumatyczne – goœciec
stawowy, przeziêbienia, katary, obrzêki, naroœla, choroby p³uc, alergie,
schorzenia tkanki gruczo³owej, sk³onnoœæ do alkoholizmu, narkotyków,
œrodków odurzaj¹cych;
niew³aœciwe ukszta³towanie stóp (np. stopa szpotawa, p³askostopie), zwich-
niêcia w stawach skokowych, zranienia, z³amania, tak¿e potliwoœæ stóp,
wrzody, odciski i odmro¿enia stóp.

Wp³ywy podrzêdneWp³ywy podrzêdneWp³ywy podrzêdneWp³ywy podrzêdneWp³ywy podrzêdne:
g³ównie zwi¹zane z domen¹ znaku Panny, jak i innymi znakami „krzy¿a
zmiennego”.

SZCZEGÓ£OWA ANALIZA ZNAKÓW ZODIAKU






