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WPROWADZENIE

Niniejszy podrêcznik poœwiêcony jest kolejnym technikom predykcyj-
nym: PROGRESJOM, DYREKCJOM i ich WARIANTOM.

W jêzyku astrologicznym s³owo – „progresja”„progresja”„progresja”„progresja”„progresja” rozumiemy jako „posu-„posu-„posu-„posu-„posu-
wanie siê do przodu”wanie siê do przodu”wanie siê do przodu”wanie siê do przodu”wanie siê do przodu”. Ten rodzaj technik pozwala astrologowi mieæ wgl¹d
w nasze wczoraj, dziœ i jutro.

Horoskop natalnynatalnynatalnynatalnynatalny uzmys³awia nam „KIM JESTEŒMY”. Dziêki propropropropro-----
gresjomgresjomgresjomgresjomgresjom obliczonym na aktualny okresaktualny okresaktualny okresaktualny okresaktualny okres naszego ¿ycia¿ycia¿ycia¿ycia¿ycia – mo¿emy powie-
dzieæ – „GDZIE JESTEŒMY TU I TERAZ” – czego nie mo¿na uzyskaæ
poprzez horoskop natalny. Obliczenie progresji na dowoln¹ datêprogresji na dowoln¹ datêprogresji na dowoln¹ datêprogresji na dowoln¹ datêprogresji na dowoln¹ datê w przyprzyprzyprzyprzy-----
sz³oœcisz³oœcisz³oœcisz³oœcisz³oœci pozwala domniemywaæ – „GDZIE BÊDZIEMY JUTRO”.

PROGRESJE
PROGRESJE – oparte s¹ o rzeczywistyrzeczywistyrzeczywistyrzeczywistyrzeczywisty ruch planet symbolicznie prze-symbolicznie prze-symbolicznie prze-symbolicznie prze-symbolicznie prze-
suniêtychsuniêtychsuniêtychsuniêtychsuniêtych na dowolnydowolnydowolnydowolnydowolny okres czasu tak w przysz³oœæ,przysz³oœæ,przysz³oœæ,przysz³oœæ,przysz³oœæ, jak i w przesz³oœæprzesz³oœæprzesz³oœæprzesz³oœæprzesz³oœæ.
Wyró¿niamy progresje prymarneprymarneprymarneprymarneprymarne i sekseksekseksekundarne,undarne,undarne,undarne,undarne, okreœlane przez niektórych
astrologów jako progresje wielkiewielkiewielkiewielkiewielkie.

PPPPProgresje prymarnerogresje prymarnerogresje prymarnerogresje prymarnerogresje prymarne – wynikaj¹ z obrotu Ziemi wokó³ w³asnej osi (motusmotusmotusmotusmotus
primusprimusprimusprimusprimus), a œciœlej na przechodzeniu kprzechodzeniu kprzechodzeniu kprzechodzeniu kprzechodzeniu kolejnych stopniolejnych stopniolejnych stopniolejnych stopniolejnych stopni równika niebieskiego
(tzw. rektascencjarektascencjarektascencjarektascencjarektascencja = RA) przez po³udnik niebieski = MC (medium coeli).

SymboliczneSymboliczneSymboliczneSymboliczneSymboliczne przesuniêcie w czasieczasieczasieczasieczasie wynosi tu:
1°RA = 1 rok ¿ycia

Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e przy stosowaniu powy¿szych progresji pry-
marnych „przesuwanie siê” planet jest zgodnezgodnezgodnezgodnezgodne ze wskazówkami zegara,
a wiêc przeciwne przeciwne przeciwne przeciwne przeciwne do kierunku nastêpstwa znaków w kole zodiakalnym.

W praktyce praktyce praktyce praktyce praktyce stosuje siê przesuniêcia w obieobieobieobieobie strony tj. jak podano wy-
¿ej – przeciwnie do nastêpstwa znaków i zgodniezgodniezgodniezgodniezgodnie z kkkkkolejnoœci¹olejnoœci¹olejnoœci¹olejnoœci¹olejnoœci¹ znaków –
okreœlane jako progresje odwrotneprogresje odwrotneprogresje odwrotneprogresje odwrotneprogresje odwrotne = k k k k konwersyjneonwersyjneonwersyjneonwersyjneonwersyjne (= wsteczne).

Progresje prymarne s¹ jedn¹ z najstarszych technik, o której wspomi-
na ju¿ Ptolemeusz w swym podrêczniku „Tetrabiblos” (Czteroksi¹g) roz-
winiêt¹ w XVIII w. przez Placidusa i stosowan¹ z powodzeniem do
pocz¹tków XX w. Z biegiem lat technikê tê zarzucono, gdy¿ wymaga wie-
lu czasoch³onnych i ¿mudnych obliczeñ odrêcznych. Dziœ w dobie kom-
puterów prawdopodobnie powróci „do ³ask”, gdy¿ wielu staro¿ytnych,
jak i wspó³czesnych astrologów uwa¿a, ¿e progresje prymarne wyraŸniej
wskazuj¹ na przysz³e wydarzenia zewnêtrzne, z którymi przyjdzie siê
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osobom uporaæ ni¿ progresje sekundarne, które wg nich mówi¹ raczej
o w³asnych poczynaniach osoby.

Pewn¹ odmian¹odmian¹odmian¹odmian¹odmian¹ zastosowan¹ przez Valentina Naiboda w XVI w. jest
symbolicznysymbolicznysymbolicznysymbolicznysymboliczny przelicznik czasowy:

0°59´08 RA na MC = 1 rok ¿ycia
PPPPProgresje sekrogresje sekrogresje sekrogresje sekrogresje sekundarneundarneundarneundarneundarne = dyrekcje sekundarne = dyrekcje arabskie

odwo³uj¹ siê do ruchuruchuruchuruchuruchu S£OÑCA po ZODIAKU (motus sekmotus sekmotus sekmotus sekmotus sekundusundusundusundusundus).
Stosuje siê tu symbolicznysymbolicznysymbolicznysymbolicznysymboliczny przelicznik czasowyczasowyczasowyczasowyczasowy:

1 dzieñ = 1 rok ¿ycia
Metod¹ t¹ pos³ugiwali siê astrolodzy arabscy, zaœ do Europy wprowadzi³

j¹ znany fizyk, astronom i astrolog Jan Kepler na prze³omie XVI/XVII w.
Np. je¿eli chcemy znaæ uk³ad planet osoby na jej 10-ty rok ¿ycia, wówczas
pozycje te odczytujemy z efemeryd z roku urodzenia osoby i na 11-ty dzieñ
po jej dniu urodzenia. (Do dnia urodzenia dodajemy tyle dni, ile osoba
liczy lat).

Podobnie jak w przypadku progresji prymarnych tu równie¿ stosuje
siê tzw. progresje sekundarne odwrotneodwrotneodwrotneodwrotneodwrotne wg klucza:

1 dzieñ przed  przed  przed  przed  przed urodzeniem = 1 rok popopopopo urodzeniu
Ciekaw¹ odmian¹ progresji sekundarnych jest opracowany przez an-

gielskiego astrologa – Ronalda C. Davisona – „Nowy kompleksowy sy-
stem dyrekcji sekundarnych”, który obejmuje dyrekcje sekundarne roczne,
miesiêczne, tygodniowe i dzienne. Te ostatnie s¹ innym sposobem ujêcia
tranzytów (= bie¿¹ce przebiegi planet).

Fundamentaln¹ zasad¹, jak i przy wszystkich progresjach sekundarnych
jest, ¿e ka¿dy dzieñ po urodzeniu reprezentuje odpowiedni rok ¿ycia, a w tym
przypadku tak¿e miesi¹c, tydzieñ i dzieñ.

Powy¿szy, symboliczny przelicznik czasu (1 dzieñ = 1 rok) jest suge-
rowany przez filozoficzne i biblijne przes³anki. Np. w Biblii mamy w pa-
ru miejscach podane, ¿e 1 dzieñ odpowiada 1 rokowi ¿ycia: Ezekiel 4,5;
4,8; Job.Ch. 10,5; Psalm 77,5.

Oprócz progresji wielkich s¹ tak¿e progresje mniejszeprogresje mniejszeprogresje mniejszeprogresje mniejszeprogresje mniejsze oparte o prze-
licznik:
– 1 miesi¹c ksiê¿ycowy = 1 rok ¿ycia
– 1 dzieñ po urodzeniu = 27,3 dni po urodzeniu zw. te¿ progresjami

tercjarnymitercjarnymitercjarnymitercjarnymitercjarnymi.

DYREKCJE
DYREKCJE – s¹ ca³kowicie symboliczn¹ symboliczn¹ symboliczn¹ symboliczn¹ symboliczn¹ metod¹. Nie maj¹ odniesie-

nia do rzeczywistego ruchu astronomicznego planet. Jest to miara kmiara kmiara kmiara kmiara k¹to¹to¹to¹to¹to-----
wych odleg³oœciwych odleg³oœciwych odleg³oœciwych odleg³oœciwych odleg³oœci przeliczana na czas. Nale¿y tu metoda 1 stopniametoda 1 stopniametoda 1 stopniametoda 1 stopniametoda 1 stopnia.

WPROWADZENIE
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Kluczem jest:
1° = 1 rok ¿ycia

Wed³ug niej do ka¿dej planety natalnej dodajemynatalnej dodajemynatalnej dodajemynatalnej dodajemynatalnej dodajemy tyle stopnistopnistopnistopnistopni, ile osoba
liczy latlatlatlatlat i otrzymujemy pozycjê dyrekcyjnej planety. Przy tej metodzie –
1 miesi¹c = 0°05´ zaœ 1 tydzieñ = 0°01´.

Pewn¹ odmian¹ dyrekcji jest metoda Dmetoda Dmetoda Dmetoda Dmetoda DYREKYREKYREKYREKYREKCYJNEGO £CYJNEGO £CYJNEGO £CYJNEGO £CYJNEGO £UKUKUKUKUKUUUUU
SSSSSOLARNEGOOLARNEGOOLARNEGOOLARNEGOOLARNEGO (s³onecznego).

Tu miar¹ k¹tow¹ o jak¹ przesuwamy wszystkie planety jest odleg³oœæ,
jak¹ przeby³o S³oñce (wg progresji sekundarnych) od dnia urodzenia do
wybranego, progresywnego dnia, który symbolicznie odpowiada wybra-
nemu przez nas rokowi ¿ycia.

Dla wszystkichwszystkichwszystkichwszystkichwszystkich powy¿szych metod obliczamy horoskhoroskhoroskhoroskhoroskopy progresywne.opy progresywne.opy progresywne.opy progresywne.opy progresywne.

WPROWADZENIE



OGÓLNE WSKAZANIA DO
INTERPRETACJI HOROSKOPÓW

PROGRESYWNYCH

Aby przyst¹piæ do interpretacji interpretacji interpretacji interpretacji interpretacji horoskopu progresywnegoprogresywnegoprogresywnegoprogresywnegoprogresywnego (bez wzglêdu
na stosowan¹ metodê) nale¿y zapoznaæ siê z czasem dziennegoczasem dziennegoczasem dziennegoczasem dziennegoczasem dziennego (= dobo-
wego) przebiegu planetprzebiegu planetprzebiegu planetprzebiegu planetprzebiegu planet, który symboliczniesymboliczniesymboliczniesymboliczniesymbolicznie odpowiada okresowi 1 rokokresowi 1 rokokresowi 1 rokokresowi 1 rokokresowi 1 rokuuuuu
progresywnegoprogresywnegoprogresywnegoprogresywnegoprogresywnego.

Dzienny przebieg planet:Dzienny przebieg planet:Dzienny przebieg planet:Dzienny przebieg planet:Dzienny przebieg planet:
S£OÑCE – przesuwa siê oko³o 1° (od 57´–1°01´).
KSIÊ¯YC – przebiega od 11°47´–15°12´.
MERKURY – oko³o 2° i mo¿e zwolniæ do kilku minut przed

zmian¹ kierunku biegu, nawet 3 razy w roku.
WENUS – przebiega nieco ponad 1° (zwykle 72´) i po-

dobnie, mo¿e zwalniaæ bieg przed zmian¹
kierunku, ale retrograduje raz w roku,
a niekiedy w ogóle nie.

MARS – przebiega od 30´–40´, zwalnia bieg przed
zmian¹ kierunku zwykle raz w roku.

JOWISZ – przebiega nie wiêcej ni¿ 14´ dziennie (zwykle
nieco mniej), retrograduje raz w roku i przed
oraz po zmianie kierunku zwalnia biegu.

SATURN – przebiega nie wiêcej ni¿ 7´ dziennie, retro-
graduje raz w roku.

URAN – przebiega 2´–5´, retrograduje raz w roku.
NEPTUN I PLUTON – przebiegaj¹ oko³o 2´ dziennie.

Znaczy to, ¿e gdy osi¹gniemy 90 lat ¿ycia to progresywny Neptun i Pluton
nie przebiegn¹ wiêcej ni¿ 2°–3°; Uran – do 6°; Saturn – 10°; zaœ Jowisz 20°.

Przebieg planet jest niezbêdny przy wyznaczaniu tzw. orby, czyli dopu-
szczalnej odleg³oœci miêdzy aspektuj¹cymi planetami, która tu bêdzie
zupe³nie inna ni¿ w horoskopie natalnym, solarnym czy lunarnym.

W³aœciwym wskwskwskwskwskaŸnikiemaŸnikiemaŸnikiemaŸnikiemaŸnikiem dla okreœlenia odleg³oœci k odleg³oœci k odleg³oœci k odleg³oœci k odleg³oœci k¹towej¹towej¹towej¹towej¹towej w przypadku
aspektów pomiêdzy planetami progresywnymiprogresywnymiprogresywnymiprogresywnymiprogresywnymi jest u¿ywanie orby nieorby nieorby nieorby nieorby nie
wiêkwiêkwiêkwiêkwiêkszej ni¿ d³ugoœæ ekliptycznaszej ni¿ d³ugoœæ ekliptycznaszej ni¿ d³ugoœæ ekliptycznaszej ni¿ d³ugoœæ ekliptycznaszej ni¿ d³ugoœæ ekliptyczna, któr¹ planeta przebiega w ci¹gu doby,
a która odpowiada w progresjach 1 rokowi ¿ycia.
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Kolejnym, niezwykle znacz¹cymznacz¹cymznacz¹cymznacz¹cymznacz¹cym faktem jest zmiana kierunkzmiana kierunkzmiana kierunkzmiana kierunkzmiana kierunkuuuuu pod-
czas biegu planety.

Zmiana kierunku biegu w progresjachprogresjachprogresjachprogresjachprogresjach wyznacza zmianê styluzmianê styluzmianê styluzmianê styluzmianê stylu ¿ycia
lub postawy postawy postawy postawy postawy danej osoby.

W wiêkszoœci efemeryd bieg wsteczny = retrogradacja oznaczany jest
liter¹ „R”, przejœcie do biegu prostego jako „D”, zaœ „pozorne zatrzyma-
nie siê” planety jako „S” (= planeta stacjonarna).

RRRRRetrogradacja planet:etrogradacja planet:etrogradacja planet:etrogradacja planet:etrogradacja planet:
MERKURY – 3 x w roku przez 19–20 dni.
WENUS – zwykle 1 raz w roku na oko³o 43 dni. Nie-

kiedy nie retrograduje.
MARS – w przybli¿eniu 1 raz na 2 lata na oko³o

80 dni.
JOWISZ – raz do roku na oko³o 4 miesi¹ce.
SATURN – ka¿dego roku na oko³o 5 miesiêcy.
NEPTUN – raz w roku na oko³o 5 miesiêcy lub nieco

wiêcej.
PLUTON – raz w roku na wiêcej ni¿ 5 miesiêcy.
S£OÑCE i KSIÊ¯YC – nie podlegaj¹ retrogradacji.

Planeta retrograduj¹caretrograduj¹caretrograduj¹caretrograduj¹caretrograduj¹ca tu¿ przed zmian¹ kierunkprzed zmian¹ kierunkprzed zmian¹ kierunkprzed zmian¹ kierunkprzed zmian¹ kierunkuuuuu zwykle bêdzie „„„„„wywywywywy-----
ra¿aæ siê”ra¿aæ siê”ra¿aæ siê”ra¿aæ siê”ra¿aæ siê” w bardziej otwarty, prosty, a nawet bezpoœredni sposób. Jest
znacz¹caznacz¹caznacz¹caznacz¹caznacz¹ca, poniewa¿ podczas zwalniania bieguzwalniania bieguzwalniania bieguzwalniania bieguzwalniania biegu lub swego okresu stacjostacjostacjostacjostacjo-----
narnego „przygotowuje siê”narnego „przygotowuje siê”narnego „przygotowuje siê”narnego „przygotowuje siê”narnego „przygotowuje siê” do zmianyzmianyzmianyzmianyzmiany, która nadejdzienadejdzienadejdzienadejdzienadejdzie.

Kardynaln¹ zasad¹ wszelkich technik predykKardynaln¹ zasad¹ wszelkich technik predykKardynaln¹ zasad¹ wszelkich technik predykKardynaln¹ zasad¹ wszelkich technik predykKardynaln¹ zasad¹ wszelkich technik predykcyjnychcyjnychcyjnychcyjnychcyjnych jest to, ¿e NIC
SIÊ NIE ZDARZY, CO NIE JEST WSKAZANE PRZEZ HOROSKOP
NATALNY.

Innymi s³owy wszystkie progresywne horoskopy musz¹ byæ rozpatry-
wane w oparciu o dok³adn¹ analizê horoskopu natalnego. Ka¿de wyda-
rzenie wskazane przez progresje musi pozostawaæ w zwi¹zku z mo¿li-
woœciami zawartymi w horoskopie natalnym. Np. je¿eli natalnie dwie pla-
nety tworz¹ ze sob¹ harmonijny aspekt, to progresywny „z³y„z³y„z³y„z³y„z³y””””” aspekt nie
wywo³a „katastrofy”, lecz wska¿e na przejœciowe trudnoœci. Podobnie,
„z³e” aspekty natalne przy dobrych aspektach pomiêdzy tymi samymi
planetami progresywnymi mog¹ z³agodziæ negatywne dzia³anie zazna-
czone natalnie.

Dana progresja mo¿e wywo³aæ skwywo³aæ skwywo³aæ skwywo³aæ skwywo³aæ skutek tylkutek tylkutek tylkutek tylkutek tylkooooo u osoby, która ze wzglê-
du na swój wiekwiekwiekwiekwiek jest zdolna zdolna zdolna zdolna zdolna do tego. Np. progresywny aspekt pomiêdzy
planetami wskazuj¹cymi na mo¿liwoœæ zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego
nie mo¿e byæ w ten sposób interpretowany w horoskopie progresyw-

OGÓLNE WSKAZANIA DO INTERPRETACJI HOROSKOPÓW...
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nym ma³ego dziecka, które ze wzglêdu na swój wiek nie jest zdolne do
takiego czynu.

Si³aSi³aSi³aSi³aSi³a progresji zmienia siêzmienia siêzmienia siêzmienia siêzmienia siê z wiekiem wiekiem wiekiem wiekiem wiekiem cz³owieka. Ka¿da progresywnaprogresywnaprogresywnaprogresywnaprogresywna
planeta wywiera najsilniejszy wp³ywplaneta wywiera najsilniejszy wp³ywplaneta wywiera najsilniejszy wp³ywplaneta wywiera najsilniejszy wp³ywplaneta wywiera najsilniejszy wp³yw w okreœlonym wiekokreœlonym wiekokreœlonym wiekokreœlonym wiekokreœlonym wiekuuuuu osoby. Zjawi-
skiem tym t³umaczy siê fakt, ¿e w pewnych latach aspekty planet progre-
sywnych przechodz¹ jakby niezauwa¿alnie, podczas gdy kilka lat póŸniej
aspekty tych samych planet nios¹ wyraŸnie odczuwalne skutki.

W zwi¹zku z powy¿szym u³o¿ono tabelê hierarchii wa¿noœci planettabelê hierarchii wa¿noœci planettabelê hierarchii wa¿noœci planettabelê hierarchii wa¿noœci planettabelê hierarchii wa¿noœci planet
tworz¹cych aspekty progresywne w zale¿noœci od wiekzale¿noœci od wiekzale¿noœci od wiekzale¿noœci od wiekzale¿noœci od wieku cz³owieku cz³owieku cz³owieku cz³owieku cz³owiekaaaaa.

TTTTTabelaabelaabelaabelaabela

Lata ¿ycia Planety

0– 7 Ksiê¿yc, Merkury, Saturn, Wenus, Jowisz, S³oñce, Mars

7–14 Merkury, Wenus, Ksiê¿yc, S³oñce, Saturn, Mars, Jowisz

14–28 Wenus, S³oñce, Merkury, Mars, Ksiê¿yc, Jowisz, Saturn

28–42 S³oñce, Mars, Wenus, Jowisz, Merkury, Saturn, Ksiê¿yc

42–56 Mars, Jowisz, S³oñce, Saturn, Wenus, Ksiê¿yc, Merkury

56–70 Jowisz, Saturn, Mars, Ksiê¿yc, S³oñce, Merkury, Wenus

70 i wy¿ej Saturn, Ksiê¿yc, Jowisz, Merkury, Mars, Wenus, S³oñce

Tabela ta u³o¿ona przez astrologów staro¿ytnych jak widaæ, nie uwzglê-
dnia odkrytych du¿o póŸniej planet tj. Urana, Neptuna i Plutona. Pos³u-
giwanie siê tabel¹ nie powinno przysporzyæ ¿adnych trudnoœci. Np. trygon
Wenus do S³oñca ma szansê najpe³niej zrealizowaæ u ludzi w przedziale
wiekowym pomiêdzy 14 a 28 rokiem ¿ycia, ni¿ analogiczny trygon u osób
pomiêdzy 56 i 70 rokiem ¿ycia, gdy¿ dla tego przedzia³u wieku Wenus
stoi na ostatnim miejscu w odniesieniu do hierarchii wa¿noœci planet.

Wp³yw Wp³yw Wp³yw Wp³yw Wp³yw horoskopu natalnegonatalnegonatalnegonatalnegonatalnego w porównaniu do progresji maleje wrazprogresji maleje wrazprogresji maleje wrazprogresji maleje wrazprogresji maleje wraz
z biegiem lat .z biegiem lat .z biegiem lat .z biegiem lat .z biegiem lat .

Ka¿da progresywna planeta oddzia³uje zgodnieKa¿da progresywna planeta oddzia³uje zgodnieKa¿da progresywna planeta oddzia³uje zgodnieKa¿da progresywna planeta oddzia³uje zgodnieKa¿da progresywna planeta oddzia³uje zgodnie z aspektemaspektemaspektemaspektemaspektem, który two-
rzy ze szczytem domu lub planet¹ horoskopu progresywnego; wg swej
w³asnej natury i swego znaczenia w horoskopie natalnym; zgodnie z do-
mem i znakiem, w który wchodzi poprzez progresjê; zgodnie z cechami
planety, od której odbiera aspekt.

OGÓLNE WSKAZANIA DO INTERPRETACJI HOROSKOPÓW...
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Przy interpretacjiinterpretacjiinterpretacjiinterpretacjiinterpretacji horoskopów progresywnych opieramy siê nie tylko
o tzw. aspekty wielkie wielkie wielkie wielkie wielkie (koniunkcja, sekstyl, kwadratura, trygon i opozy-
cja), ale równie¿ o niektóre aspekty ma³ema³ema³ema³ema³e takie, jak: pó³sekpó³sekpó³sekpó³sekpó³sekstylstylstylstylstyl (30°)
uznawany ogólnie za przychylny; pó³kwadraturapó³kwadraturapó³kwadraturapó³kwadraturapó³kwadratura (45°) oraz kwinkkwinkkwinkkwinkkwinkunkunkunkunkunksssss
(150°) – aspekty napiêciowe.

Z uwagi na szybk szybk szybk szybk szybkoœæ oœæ oœæ oœæ oœæ poruszania siê planet wszelkie znacz¹ce aspekty znacz¹ce aspekty znacz¹ce aspekty znacz¹ce aspekty znacz¹ce aspekty
progresywneprogresywneprogresywneprogresywneprogresywne bêd¹ tworzyæ tzw. planety szybkszybkszybkszybkszybkobiegn¹ceobiegn¹ceobiegn¹ceobiegn¹ceobiegn¹ce, jak Ksiê¿yc, S³oñ-
ce, Merkury, Wenus i Mars. Aspekty pozosta³ych, wolnobiegn¹cych pla-
net przy stosowaniu progresji bêd¹ utrzymywaæ siê od kilku do kilkunastu
lat progresywnych nadaj¹c „ton” pewnym okresom ¿ycia cz³owieka (np.
znane powiedzenie – „7 lat chudych i 7 lat t³ustych”).

EfektyEfektyEfektyEfektyEfekty aspektów progresywnych mog¹ byæ nieraz „odczuwane” przedprzedprzedprzedprzed
lub popopopopo uœciœleniu siê aspektu.

Wszelkie progresje „dobroczynnedobroczynnedobroczynnedobroczynnedobroczynne” s¹ tym silniejszesilniejszesilniejszesilniejszesilniejsze, im silniejsza jest
planeta progresywna w horoskopie natalnym. Z kolei progresje „z³ez³ez³ez³ez³e” s¹
tym niebezpieczniejszeniebezpieczniejszeniebezpieczniejszeniebezpieczniejszeniebezpieczniejsze, im planeta progresywna jest s³absza w horosko-
pie natalnym.

Planeta progresywna nadaje „tonprogresywna nadaje „tonprogresywna nadaje „tonprogresywna nadaje „tonprogresywna nadaje „ton””””” planecie, która odbiera odbiera odbiera odbiera odbiera aspekt.
Aspekty aplikaplikaplikaplikaplikacyjneacyjneacyjneacyjneacyjne s¹ silniejszesilniejszesilniejszesilniejszesilniejsze od aspektów separacyjnychseparacyjnychseparacyjnychseparacyjnychseparacyjnych.
Je¿eli te same planety lub te same punkty horoskopu progresywnego

odbieraj¹ w tym samym czasie przeciwne aspektytym samym czasie przeciwne aspektytym samym czasie przeciwne aspektytym samym czasie przeciwne aspektytym samym czasie przeciwne aspekty to ich efekty nie wynie wynie wynie wynie wy-----
kluczaj¹kluczaj¹kluczaj¹kluczaj¹kluczaj¹ siê wzajemnie, ale ka¿dy zachowuje swój charakterzachowuje swój charakterzachowuje swój charakterzachowuje swój charakterzachowuje swój charakter.

Je¿eli aspekty tworz¹ dwie planety bêd¹ce w „biegu wstecznymbiegu wstecznymbiegu wstecznymbiegu wstecznymbiegu wstecznym” (re-
trogradacja) to skutek ich progresji przejawi siê w niezwyk³yniezwyk³yniezwyk³yniezwyk³yniezwyk³y sposób lub
za pomoc¹ niezwyk³ych œrodków.

Kiedy „ciê¿kieciê¿kieciê¿kieciê¿kieciê¿kie” planety takie, jak Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Nep-
tun i Pluton w wyniku progresji stan¹progresji stan¹progresji stan¹progresji stan¹progresji stan¹ w kkkkk¹towych¹towych¹towych¹towych¹towych domach horoskopu
natalnegonatalnegonatalnegonatalnegonatalnego osoba osi¹ga kkkkkulminacyjnyulminacyjnyulminacyjnyulminacyjnyulminacyjny moment swej egzystencji w sensie
dobrym lub z³ym, zgodnie z aspektem tych planet do planet natalnych.

Przejœcie planety progresywnej przez to miejsce, które zajmuje w horo-
skopie natalnym podnosi jej znaczenie natalne w momencie przechodzenia.

Korzystny aspekt planety progresywnej w stosunku do w³asnej pozycji
w horoskopie natalnym wzmacnia jej ogólne znaczenie w okresie trwania
aspektu, natomiast z³y aspekt pogarsza jej wp³yw lub czyni j¹ bardziej „z³o-
czynn¹” w stosunku do jej znaczenia w horoskopie natalnym w okresie trwa-
nia aspektu.

WWWWWejœcieejœcieejœcieejœcieejœcie planety progresywnej do nowego znakprogresywnej do nowego znakprogresywnej do nowego znakprogresywnej do nowego znakprogresywnej do nowego znakuuuuu lub domudomudomudomudomu zaznacza
powa¿ne zmianypowa¿ne zmianypowa¿ne zmianypowa¿ne zmianypowa¿ne zmiany w ¿yciu osoby, a nawet rozpoczêcie nowego cyklu nowego cyklu nowego cyklu nowego cyklu nowego cyklu.

Ka¿dy nowy aspektKa¿dy nowy aspektKa¿dy nowy aspektKa¿dy nowy aspektKa¿dy nowy aspekt wskazuje na zaznaczenie siê danego wydarzenia
w ¿yciu osoby.

OGÓLNE WSKAZANIA DO INTERPRETACJI HOROSKOPÓW...
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Najbardziej znacz¹ce zdarzeniaNajbardziej znacz¹ce zdarzeniaNajbardziej znacz¹ce zdarzeniaNajbardziej znacz¹ce zdarzeniaNajbardziej znacz¹ce zdarzenia zachodz¹, gdy prosty aspekt prze-prosty aspekt prze-prosty aspekt prze-prosty aspekt prze-prosty aspekt prze-
chodzichodzichodzichodzichodzi poprzez progresjê w kkkkkonfiguracjê onfiguracjê onfiguracjê onfiguracjê onfiguracjê np. kwadratura w „T-kwadrat”,
trygon w „Wielki Trygon”, kwinkunks w „Yod”, a jeszcze bardziejbardziejbardziejbardziejbardziej zna-
cz¹ce jest gdy „T-kwadrat” przechodzi w „Wielki Krzy¿”.

Ponadto wszelkie wa¿niejsze zdarzenia powinny znaleŸæ potwierdze-
nie przez progresywne aspektyaspektyaspektyaspektyaspekty do MC i do ASCENDENTU tak natalne-
go, jak i progresywnego.

Aspekty utworzone pomiêdzy progresywnymiprogresywnymiprogresywnymiprogresywnymiprogresywnymi planetami i szczytamiszczytamiszczytamiszczytamiszczytami
domów natalnych natalnych natalnych natalnych natalnych oraz pomiêdzy natalnyminatalnyminatalnyminatalnyminatalnymi planetami i szczytamiszczytamiszczytamiszczytamiszczytami do-
mów progresywnychprogresywnychprogresywnychprogresywnychprogresywnych bêd¹ zawsze uwypuklaæ sprawy reprezentowanesprawy reprezentowanesprawy reprezentowanesprawy reprezentowanesprawy reprezentowane
przez te domydomydomydomydomy.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e du¿o silniejszy efektdu¿o silniejszy efektdu¿o silniejszy efektdu¿o silniejszy efektdu¿o silniejszy efekt daj¹ aspekty planet progre-aspekty planet progre-aspekty planet progre-aspekty planet progre-aspekty planet progre-
sywnychsywnychsywnychsywnychsywnych do natalnychnatalnychnatalnychnatalnychnatalnych planet lub szczytówszczytówszczytówszczytówszczytów domów natalnychnatalnychnatalnychnatalnychnatalnych ni¿ aspekty
planet progresywnych w stosunkstosunkstosunkstosunkstosunku do siebieu do siebieu do siebieu do siebieu do siebie czy te¿ szczytów domów pro-
gresywnych w obrêbieobrêbieobrêbieobrêbieobrêbie horoskopu progresywnego i na nie zwracamy szcze-zwracamy szcze-zwracamy szcze-zwracamy szcze-zwracamy szcze-
góln¹ uwagêgóln¹ uwagêgóln¹ uwagêgóln¹ uwagêgóln¹ uwagê.

HoroskHoroskHoroskHoroskHoroskopy progresywneopy progresywneopy progresywneopy progresywneopy progresywne (jak i wszystkie inne rodzaje horoskopów)
rozpatrujemy krozpatrujemy krozpatrujemy krozpatrujemy krozpatrujemy komplekomplekomplekomplekompleksowosowosowosowosowo. Nie wolno  Nie wolno  Nie wolno  Nie wolno  Nie wolno wyci¹gaæ wnioskwnioskwnioskwnioskwnioskówówówówów na podstawie
tylktylktylktylktylko jednego aspektuo jednego aspektuo jednego aspektuo jednego aspektuo jednego aspektu.

Np. ma³¿eñstwo jest w zasadzie spraw¹ zwi¹zan¹ g³ównie z 7 domem,
ale zwykle w tym czasie osoba zmienia dom (4 dom), wchodzi w grupê
nowych ludzi i zyskuje teœciów (9 dom), niekiedy przeprowadza siê do
zupe³nie nowej miejscowoœci (3 dom) i zyskuje nowych przyjació³ (11 dom)
oraz zwykle ulega zmianie jej sytuacja finansowa (2 dom).

PPPPPodsumowanieodsumowanieodsumowanieodsumowanieodsumowanie
Przystêpuj¹c do interpretacji horoskopu progresywnego nale¿y:
– zapoznaæ siê z horoskopem natalnym i dok³adnie go przeanalizowaæ,
– sprawdziæ poprzez progresje co siê zdarzy³o rok temu, a nawet i dwa

lata wczeœniej,
– sprawdziæ rozk³ad planet nad i pod horyzontem oraz w poszczególnych

hemisferach,
– sprawdziæ czy planety lub szczyty domów k¹towych progresywnych

zmieniaj¹ znaki lub domy (w stosunku do horoskopu natalnego),
– sprawdziæ czy tworz¹ siê nowe konfiguracje planet,
– zbadaæ czy planety zmieniaj¹ kierunek biegu,
– w pierwszej kolejnoœci przebadaæ wszystkie aspekty planet i szczytów

domów progresywnych do natalnych, a nastêpnie aspekty w obrêbie
danego horoskopu progresywnego.

OGÓLNE WSKAZANIA DO INTERPRETACJI HOROSKOPÓW...



PLANETY PROGRESYWNE
W SPOLARYZOWANYCH

ZNAKACH I DOMACH

Przy interpretacji horoskopów progresywnych nale¿y pamiêtaæ, ¿e efektefektefektefektefekt
dzia³ania planetydzia³ania planetydzia³ania planetydzia³ania planetydzia³ania planety zale¿y od jej w³asnej natury, która jest zgodna z jej
charakterem w horoskopie natalnym, jest modyfikowana przez znak i dom,
który zajmuje oraz poprzez aspekty, które tworzy.

Np. je¿eli w horoskopie natalnym S³oñce jest w 6 domu w znaku BliŸ-
ni¹t i jest w³adc¹ 8 domu, wówczas bez wzglêdu na to do jakiego domu
lub znaku wchodzi poprzez progresje, bêdzie dzia³aæ w zakresie spraw
sygnifikowanych przez 6 i 8 dom oraz przez znak BliŸni¹t, a tak¿e zgo-
dnie ze sw¹ natur¹. Jak widaæ precyzyjne okreœlenie zakresu dzia³ania
planety progresywnej nie jest ³atwe, poniewa¿ w tym samym czasie pla-
neta mo¿e „pracowaæ” zgodnie ze sw¹ natur¹, zgodnie z domem i zgo-
dnie ze znakiem.

Mówi¹c ogólnie, przy naturalnej kolejnoœci znaków Zodiaku, planety
w pierwszych 6-ciu znakach le¿¹cych pod osi¹ ascendent/descendent
odnosz¹ siê do indywidualnego lub wewnêtrznego zastosowania ich cech,
zaœ planety le¿¹ce w pozosta³ych 6-ciu znakach nad w/w osi¹ wskazuj¹
na uniwersaln¹ lub zewnêtrzn¹ projekcjê tych samych cech w odniesie-
niu do œwiata w szerokim pojêciu. Jak widaæ czêsto bêdzie trudno od-
dzieliæ od siebie efekty dzia³ania planet w znakach i domach, gdy¿ ka¿dy
znak czy dom ma swój opozycyjny, ale równoczeœnie komplementarny
odpowiednik.

Np. planeta w 8 domu natalnym jest komplementarna do natalnego
2 domu i mo¿e dzia³aæ podobnie, jak planeta w znaku Skorpiona oraz jak
planeta w 2 domu lub znaku Byka zw³aszcza, je¿eli jest w³adc¹ tego domu
czy znaku.

Pomijaj¹c efekty dzia³ania planet w zakresie znaku i domu, który zaj-
muje natalnie, bêd¹ one dzia³aæ w zakresie domu/domów, którymi w³a-
daj¹ w horoskopie natalnym, jak i przez znak i dom, w który wchodz¹
poprzez progresje.

Poni¿ej podano skrótowe znaczenie par komplementarnych domów
i odpowiadaj¹cych im znaków Zodiaku oraz prawdopodobny efekt dzia-
³ania planet progresywnychprogresywnychprogresywnychprogresywnychprogresywnych po³o¿onych w tych domach i znakach.
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PIERPIERPIERPIERPIERWSZY DOM – BARANWSZY DOM – BARANWSZY DOM – BARANWSZY DOM – BARANWSZY DOM – BARAN
KKKKKoncentruje siêoncentruje siêoncentruje siêoncentruje siêoncentruje siê na w³asnym, indywidualnym stosunku osoby do œwiata
zewnêtrznego i jej bezpoœrednich reakcjach na problemy, przed którymi
przyjdzie jej stan¹æ oraz wskazuje na energiê i zdolnoœci, którymi bêdzie
siê kierowaæ.

AnatomicznieAnatomicznieAnatomicznieAnatomicznieAnatomicznie koresponduje z ca³ym cia³em fizycznym; g³ow¹, mózgiem,
narz¹dem wzroku (ga³ki oczne), górn¹ szczêk¹ i ogólnie z ca³¹ twarz¹.

SIÓDMY DOM – WSIÓDMY DOM – WSIÓDMY DOM – WSIÓDMY DOM – WSIÓDMY DOM – WAAAAAGGGGGAAAAA
KKKKKoncentruje siêoncentruje siêoncentruje siêoncentruje siêoncentruje siê na wszystkich tych sprawach osoby, które oferuj¹ jej
prze¿ycie ró¿nych doœwiadczeñ, na jej zwi¹zkach ze œwiatem, wskazuje
na partnerów w ¿yciu prywatnym i w interesach oraz na tych, którzy
mogliby nimi byæ, ale wskutek ró¿nych czynników stali siê wrogami.

AnatomicznieAnatomicznieAnatomicznieAnatomicznieAnatomicznie koresponduje z nerkami i okolic¹ lêdŸwiow¹.

PPPPProgresywne planety zawarterogresywne planety zawarterogresywne planety zawarterogresywne planety zawarterogresywne planety zawarte w tych domach/znaktych domach/znaktych domach/znaktych domach/znaktych domach/znakachachachachach
Zwykle przynosz¹ okazje do æwiczenia w³asnej inicjatywy lub przedsiê-
biorczoœci albo do uzewnêtrznienia osobistej, twórczej ekspresji lub za-
spokojenia potrzeb partnerskich takich jak: ma³¿eñstwo, wspó³praca
z innymi w zakresie spraw zawodowych, anga¿owanie siê w dzia³alnoœæ
polityczn¹, spo³eczn¹.

Harmonijne aspektyHarmonijne aspektyHarmonijne aspektyHarmonijne aspektyHarmonijne aspekty planet sprzyjaj¹ rozwijaniu du¿ej aktywnoœci
w pracy zawodowej, podwy¿szaj¹ zdolnoœci organizacyjne i przywódcze.
S¹ korzystne dla osób zwi¹zanych z zawodami politechnicznymi, hand-
lem, sztuk¹, polityk¹, prawem i si³ami zbrojnymi.

NiekNiekNiekNiekNiekorzystne aspektyorzystne aspektyorzystne aspektyorzystne aspektyorzystne aspekty sprzyjaj¹ k³opotom ma³¿eñskim, prawnym, wska-
zuj¹ na otwartych wrogów, zaœ w horoskopach liderów politycznych mog¹
oznaczaæ zamieszki polityczne.

W odniesieniu do zdrowiaW odniesieniu do zdrowiaW odniesieniu do zdrowiaW odniesieniu do zdrowiaW odniesieniu do zdrowia – sprzyjaj¹: neuralgiom, bólom g³owy, zê-
bów, k³opotom z oczami, gor¹czkom, lumbago, cukrzycy, operacjom chi-
rurgicznym, operacjom nerek, zapaleniu miedniczek nerkowych, pêcherza
moczowego, bezsennoœci, zawrotom g³owy.

DRUGI DOM – BDRUGI DOM – BDRUGI DOM – BDRUGI DOM – BDRUGI DOM – BYKYKYKYKYK
KKKKKoncentruje siêoncentruje siêoncentruje siêoncentruje siêoncentruje siê na materialnych, fizycznych, mentalnych, emocjonalnych
i duchowych Ÿród³ach osoby i na sposobach jakimi je zabezpieczy
i spo¿ytkuje dla ugruntowania swej pozycji.

Anatomicznie Anatomicznie Anatomicznie Anatomicznie Anatomicznie koresponduje z karkiem, szyj¹, migda³kami, krtani¹,
¿uchw¹, narz¹dem s³uchu i tarczyc¹.

PLANETY PROGRESYWNE W SPOLARYZOWANYCH ZNAKACH I DOMACH
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ÓSMY DOM – SKÓSMY DOM – SKÓSMY DOM – SKÓSMY DOM – SKÓSMY DOM – SKORPIONORPIONORPIONORPIONORPION
KKKKKoncentruje siêoncentruje siêoncentruje siêoncentruje siêoncentruje siê na zdolnoœci osoby do samorozwoju, na sile osoby do
transformacji w³asnych Ÿróde³ poprzez regeneracjê, reberting i inne tech-
niki samoodnowy.

AnatomicznieAnatomicznieAnatomicznieAnatomicznieAnatomicznie koresponduje z nosem, pêcherzem moczowym, narz¹-
dami wydalniczymi i p³ciowymi.

PPPPProgresywne planety zawarterogresywne planety zawarterogresywne planety zawarterogresywne planety zawarterogresywne planety zawarte w tych domach/znaktych domach/znaktych domach/znaktych domach/znaktych domach/znakachachachachach
Zwykle przynosz¹ okazje do poprawienia swej sytuacji finansowej i do-
daj¹ maj¹tku, wzmagaj¹ przedsiêbiorczoœæ, sprzyjaj¹ poszerzaniu ho-
ryzontów myœlowych przez poznawanie i analizowanie praw przyrody
i Uniwersum.

Powy¿sze po³o¿enie planet wskazuje na aktywn¹ dzia³alnoœæ zwi¹zan¹
z eksploatacj¹ naturalnych zasobów ziemskich lub z³ó¿ jako górnik lub
geolog, prowadzenie gospodarstwa. Ponadto sprzyjaj¹ browarnictwu,
masarstwu, ¿o³nierzom, lekarzom ogólnym, chirurgom, osobom zajmu-
j¹cym siê higien¹, masa¿ystom, inspektorom sanitarnym, badaczom na-
ukowym, zawodom zwi¹zanym z podziemiem i pracownikom
podwodnym, pracownikom zwi¹zanym z budownictwem (jak dekorato-
rom, in¿ynierom, architektom), z muzyk¹, z finansami, a tak¿e z za-
k³adami pogrzebowymi.

Z³e aspektyZ³e aspektyZ³e aspektyZ³e aspektyZ³e aspekty – zagra¿aj¹ finansom, wskazuj¹ na mo¿liwoœæ chorób,
a nawet œmierci (jeœli organizm jest zbytnio wyniszczony). W skrajnych
przypadkach osoba swym dzia³aniem mo¿e przyczyniæ siê do œmierci
innych.

W odniesieniu do zdrowia mo¿liwe s¹ takie schorzenia jak: dyfteryt,
zapalenia krtani, angina, polipy nosa, k³opoty z gard³em, apopleksja, rop-
nie oko³omigda³kowe, choroby zwi¹zane z uk³adem rodnym lub narz¹da-
mi p³ciowymi, groŸne choroby infekcyjne, przepukliny.

TRZECI DOM – BLITRZECI DOM – BLITRZECI DOM – BLITRZECI DOM – BLITRZECI DOM – BLIŹNIÊTNIÊTNIÊTNIÊTNIÊTAAAAA
KKKKKoncentruje siêoncentruje siêoncentruje siêoncentruje siêoncentruje siê na bezpoœrednim otoczeniu osoby i wszystkich proce-
sach mentalnych i fizycznych, poprzez które okreœla swoje zwi¹zki z oto-
czeniem. Ponadto odpowiada za wszelkie rodzaje transportu oraz
komunikowania siê. Pisanie i wypowiedzi, rozmowy telefoniczne, gazety,
radio, TV, wszystkie media propagandowe, s¹siedzi, siostry i bracia, pod-
stawowa edukacja tak¿e tu nale¿¹.

AnatomicznieAnatomicznieAnatomicznieAnatomicznieAnatomicznie koresponduje z p³ucami, górnymi parami ¿eber (do 5 pary
w³¹cznie), barkami, ramionami, systemem nerwowym i stopniem utleno-
wania krwi.
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DZIEWI¥DZIEWI¥DZIEWI¥DZIEWI¥DZIEWI¥TY DOM – STRZELECTY DOM – STRZELECTY DOM – STRZELECTY DOM – STRZELECTY DOM – STRZELEC
KKKKKoncentruje siêoncentruje siêoncentruje siêoncentruje siêoncentruje siê na œwiecie zewnêtrznym osoby oraz jej fizycznych, men-
talnych i duchowych kontaktach ze œwiatem. Odpowiada za dalekie pod-
ró¿e, wyprawy badawcze, wy¿sz¹ edukacjê – prawo, filozofiê i nastawienie
religijne.

AnatomicznieAnatomicznieAnatomicznieAnatomicznieAnatomicznie koresponduje z okolic¹ poœladkow¹, udami i nerwami
kulszowymi.

PPPPProgresywne planety zawarterogresywne planety zawarterogresywne planety zawarterogresywne planety zawarterogresywne planety zawarte w tych domach/znaktych domach/znaktych domach/znaktych domach/znaktych domach/znakachachachachach
PPPPPrzynosz¹ okrzynosz¹ okrzynosz¹ okrzynosz¹ okrzynosz¹ okazjeazjeazjeazjeazje do podró¿owania, podniesienia poziomu wykszta³ce-
nia, zyskania uznania jako wyk³adowca, anga¿owania siê w dzia³alnoœæ
publicystyczn¹, pisarstwo, dzia³alnoœæ propagandow¹.

Sprzyjaj¹ pracy zwi¹zanej z transportem lub komunikowaniem siê (pra-
ca w wydawnictwach ró¿nych czasopism, na poczcie lub na kolei czy w pu-
blicznych œrodkach transportu), jako podró¿nik, agent, adwokat czy sêdzia,
nauczyciel, lektor, aktor, pracownik ambasady lub ogólnie s³u¿b dyplo-
matycznych, importer, ksi¹dz.

Podkreœlaj¹ zdarzenia z ¿ycia braci, sióstr czy s¹siadów.
NiekNiekNiekNiekNiekorzystne aspektyorzystne aspektyorzystne aspektyorzystne aspektyorzystne aspekty dotycz¹ wypadków w czasie podró¿y (z³amania

barków, ramion, koœci udowej), choroby, a nawet œmieræ brata, siostry
czy zaprzyjaŸnionego s¹siada, zahamowanie lub przerwanie edukacji.

W odniesieniu do zdrowiaW odniesieniu do zdrowiaW odniesieniu do zdrowiaW odniesieniu do zdrowiaW odniesieniu do zdrowia mo¿liwe s¹ takie schorzenia jak: bronchit,
zapalenie p³uc, op³ucnej, gruŸlica, astma oskrzelowa, zapalenie nerwu
kulszowego, lumbago, reumatyzm, nerwice, rozstrój nerwowy, niedotle-
nienie krwi.

CZWCZWCZWCZWCZWARARARARARTY DOM – RAKTY DOM – RAKTY DOM – RAKTY DOM – RAKTY DOM – RAK
KKKKKoncentruje siêoncentruje siêoncentruje siêoncentruje siêoncentruje siê na zdolnoœci asymilowania siê osoby do otoczenia. Na jej
zdolnoœci do czerpania z doœwiadczeñ uzyskanych w przesz³oœci; na ro-
dzicach (czyli zwi¹zkach krwi) i domowym otoczeniu, na pocz¹tku
i koñcu ¿ycia osoby.

AnatomicznieAnatomicznieAnatomicznieAnatomicznieAnatomicznie koresponduje z ¿o³¹dkiem, piersiami, przepon¹, trzust-
k¹, prawym i lewym p³atem w¹troby, macic¹ i jajnikami oraz ³okciami.

DZIESI¥DZIESI¥DZIESI¥DZIESI¥DZIESI¥TY DOM – KTY DOM – KTY DOM – KTY DOM – KTY DOM – KOZIORO¯ECOZIORO¯ECOZIORO¯ECOZIORO¯ECOZIORO¯EC
KKKKKoncentruje siêoncentruje siêoncentruje siêoncentruje siêoncentruje siê na sposobie, w jaki osoba uzewnêtrznia swe nabyte do-
œwiadczenia, na jej œwiadomoœci osi¹gniêcia znacz¹cej pozycji w œwiecie,
na sposobie, w jaki ona zarabia na ¿ycie.

AnatomicznieAnatomicznieAnatomicznieAnatomicznieAnatomicznie koresponduje z kolanami, stawami, struktur¹ kostn¹
cia³a, w³osami, i skór¹.
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PPPPProgresywne planety zawarterogresywne planety zawarterogresywne planety zawarterogresywne planety zawarterogresywne planety zawarte w tych domach/znaktych domach/znaktych domach/znaktych domach/znaktych domach/znakachachachachach
Przynosz¹ okazje do zyskania zaszczytów, popularnoœci, poprawy kondy-
cji domowników, otwieraj¹ nowe drogi dla ró¿norodnych doœwiadczeñ oraz
wykorzystanie dogodnych okolicznoœci.

Sprzyjaj¹ dzia³alnoœci publicznej, pracy w administracji pañstwowej,
policji, w zajêciach zwi¹zanych z us³ugami publicznymi takimi, jak hote-
larstwo, gastronomia, zaopatrzenie w ¿ywnoœæ, prowadzenie moteli, za-
jazdów, pralnie, hydraulika. Wskazuj¹ na pracê zwi¹zan¹ z ziemi¹,
upraw¹, rolnictwem, a tak¿e z wszystkim co wi¹¿e siê z opiek¹ nad dzieæ-
mi (opiekunki, domy dziecka, sklepy z asortymentem dla niemowl¹t). Pod-
kreœlaj¹ zdarzenia z ¿ycia rodziców (szczególnie gdy osoba jest m³oda),
zmiany pracy lub miejsca zamieszkania.

NiekNiekNiekNiekNiekorzystne aspektyorzystne aspektyorzystne aspektyorzystne aspektyorzystne aspekty przynosz¹ utratê presti¿u, spadek kariery, pro-
blemy domowe, chorobê lub œmieræ rodzica (je¿eli potwierdzaj¹ j¹ i inne
progresywne aspekty).

W odniesieniu do zdrowiaW odniesieniu do zdrowiaW odniesieniu do zdrowiaW odniesieniu do zdrowiaW odniesieniu do zdrowia s¹ tu mo¿liwe dolegliwoœci ze strony uk³adu
pokarmowego, katary, wrzody, choroby skórne, reumatyzm, przeziêbie-
nia i skleroza.

PI¥PI¥PI¥PI¥PI¥TY DOM – LEWTY DOM – LEWTY DOM – LEWTY DOM – LEWTY DOM – LEW
KKKKKoncentruje siêoncentruje siêoncentruje siêoncentruje siêoncentruje siê na sile indywidualizmu osoby, na jej zdolnoœci do samo-
ekspresji i wykorzystania wewnêtrznych talentów dla rozwoju material-
nego (zdolnoœæ do spekulacji), mentalnego (twórczoœæ w zakresie sztuki
lub teatru) i emocjonalnego (romanse). K³adzie nacisk na dzieci i ich
ekspresjê, a ponadto na wszelkie rodzaje rozrywki i hobby.

AnatomicznieAnatomicznieAnatomicznieAnatomicznieAnatomicznie koresponduje z sercem, rdzeniem krêgowym, okolic¹
grzbietow¹ i przedramionami od ³okci po nadgarstek.

JEDENAJEDENAJEDENAJEDENAJEDENASTY DOM – WODNIKSTY DOM – WODNIKSTY DOM – WODNIKSTY DOM – WODNIKSTY DOM – WODNIK
Jest tu naciskJest tu naciskJest tu naciskJest tu naciskJest tu nacisk na zdolnoœæ osoby do zaprezentowania szerokiemu ogó³o-
wi swego indywidualizmu i twórczej ekspresji, do zawierania i utrzyma-
nia przyjaŸni, na realizowanie w³asnych idea³ów w oparciu lub przy
wspó³pracy z grup¹ innych ludzi.

AnatomicznieAnatomicznieAnatomicznieAnatomicznieAnatomicznie koresponduje z kr¹¿eniem krwi, z podudziem od kolana
do koœci stêpu.

PPPPProgresywne planety zawarterogresywne planety zawarterogresywne planety zawarterogresywne planety zawarterogresywne planety zawarte w tych domach/znaktych domach/znaktych domach/znaktych domach/znaktych domach/znakachachachachach
PPPPPrzynosz¹ okrzynosz¹ okrzynosz¹ okrzynosz¹ okrzynosz¹ okazjeazjeazjeazjeazje do nawi¹zywania przyjaŸni, anga¿owania siê w romanse,
zadowalaj¹cych spekulacji, realizowania w³asnych idei, uzyskania wyso-
kiej pozycji spo³ecznej i sukcesów w sporcie.
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Zwykle sprzyjaj¹ podjêciu pracy, w której mo¿na wykazaæ swój talent.
G³ównie s¹ to zajêcia zwi¹zane ze sprawami publicznymi, spo³ecznymi,
spekulacjami finansowymi, na polu artystycznym.

KKKKKorzystne aspektyorzystne aspektyorzystne aspektyorzystne aspektyorzystne aspekty mog¹ wskazywaæ na urodzenie dziecka lub znacz¹-
ce zdarzenia w ¿yciu w³asnych dzieci.

Nieharmonijne lub z³e aspektyNieharmonijne lub z³e aspektyNieharmonijne lub z³e aspektyNieharmonijne lub z³e aspektyNieharmonijne lub z³e aspekty nios¹ k³ótnie z przyjació³mi, rozpad
zwi¹zków partnerskich, niefortunny dobór przyjació³ i straty przez nich,
straty przez ró¿norodne spekulacje finansowe, choroby, a nawet œmieræ
potomka.

W odniesieniu do zdrowiaW odniesieniu do zdrowiaW odniesieniu do zdrowiaW odniesieniu do zdrowiaW odniesieniu do zdrowia s¹ tu prawdopodobne – wysoka gor¹czka,
¿ylaki, choroby nerwowe, anemia, przykurcze miêœniowe.

SZÓSTY DOM – PSZÓSTY DOM – PSZÓSTY DOM – PSZÓSTY DOM – PSZÓSTY DOM – PANNAANNAANNAANNAANNA
KKKKKoncentruje siê oncentruje siê oncentruje siê oncentruje siê oncentruje siê na sile osoby dla wykorzystania swych w³asnych Ÿróde³, na
uporz¹dkowaniu spraw zwi¹zanych z bezpoœrednim otoczeniem, na wysi³-
kach do osi¹gniêcia perfekcjonizmu w pracy zawodowej, na poznaniu praw
natury i ¿ycia zgodnie z nimi, na zachowaniu w³asnego zdrowia.

AnatomicznieAnatomicznieAnatomicznieAnatomicznieAnatomicznie koresponduje ogólnie z jam¹ brzuszn¹ i jej narz¹dami
takimi, jak jelito cienkie i grube, œledziona, p³at ogoniasty i czworobocz-
ny w¹troby oraz d³oñmi.

DDDDDWUNAWUNAWUNAWUNAWUNASTY DOM – RSTY DOM – RSTY DOM – RSTY DOM – RSTY DOM – RYBYBYBYBYBYYYYY
KKKKKoncentruje siêoncentruje siêoncentruje siêoncentruje siêoncentruje siê na ostatecznym uporz¹dkowaniu ¿ycia osoby jako ca³o-
œci, na wysi³kach, aby jej zwi¹zki z innymi i ca³ym otoczeniem by³y zado-
walaj¹ce, na wykorzystaniu wiedzy do zrozumienia wewnêtrznych praw
natury. „Piêt¹ Achillesa” mo¿e tu byæ zbytnia miêkkoœæ charakteru, ule-
ganie wp³ywom i podejmowanie b³êdnych kroków w dzia³aniu. 12 dom
jest tak¿e domem ostatecznych wyników zamykaj¹cych jakiœ cykl w ¿y-
ciu osoby.

AnatomicznieAnatomicznieAnatomicznieAnatomicznieAnatomicznie koresponduje ze stopami.

PPPPProgresywne planety zawarterogresywne planety zawarterogresywne planety zawarterogresywne planety zawarterogresywne planety zawarte w tych domach/znaktych domach/znaktych domach/znaktych domach/znaktych domach/znakachachachachach
PPPPPrzynosz¹ okrzynosz¹ okrzynosz¹ okrzynosz¹ okrzynosz¹ okazjeazjeazjeazjeazje do uzyskania korzyœci przez w³aœciwe zastosowanie wie-
dzy w codziennej pracy, dobr¹ kooperacjê, przez zdolnoœæ podporz¹dko-
wania siê autorytetom, zdolnoœæ „s³u¿enia” innym.

Sprzyjaj¹ zwykle pracy, gdzie wymagana jest cierpliwoœæ, drobiazgo-
woœæ, wytrwa³oœæ, a wiêc dla zawodów takich jak edytor, nauczyciel, wy-
k³adowca, chemik, detektyw, ale i fotograf czy aktor filmowy.

Sk³aniaj¹ tak¿e do zawodów „s³u¿ebnych”, nios¹cych pomoc tym, któ-
rzy potrzebuj¹ pomocy fizycznie, mentalnie lub duchowo. Jest to praca
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pielêgniarki, lekarza w szpitalach, wiêzieniach czy te¿ w klinikach psy-
chiatrycznych.

Ponadto s¹ tu zawody zwi¹zane z ¿ywnoœci¹, odzie¿¹, jak i naszymi
ulubieñcami (weterynarze).

NiekNiekNiekNiekNiekorzystne aspektyorzystne aspektyorzystne aspektyorzystne aspektyorzystne aspekty przynosz¹ ró¿nego rodzaju trudnoœci wynikaj¹-
ce z b³êdnej oceny w³asnego ¿ycia (czêsto fizyczny lub umys³owy regres
jest wynikiem d³ugotrwa³ej choroby wymagaj¹cej hospitalizacji). W skraj-
nych przypadkach zdarza siê upadek moralny prowadz¹cy nawet do dzia-
³añ kryminalnych. Poddawanie siê niekorzystnym wp³ywom otoczenia.
Trudnoœci w pracy przez brak koordynacji lub subordynacji.

W odniesieniu do zdrowiaW odniesieniu do zdrowiaW odniesieniu do zdrowiaW odniesieniu do zdrowiaW odniesieniu do zdrowia – zaznacza siê ogólna sk³onnoœæ do chorób.
Mog¹ wyst¹piæ takie schorzenia jak zaparcia, biegunki, zapalenie jelit,
dur brzuszny, zapalenia wyrostka robaczkowego, nie¿yty jelit, skaza mo-
czanowa, wrzody, zaburzenia w trawieniu, k³opoty ze stopami oraz wy-
padki zwi¹zane z d³oñmi i stopami.

ZnakiZnakiZnakiZnakiZnaki, na które padaj¹ szczyty progresywnych szczyty progresywnych szczyty progresywnych szczyty progresywnych szczyty progresywnych domów kkkkk¹towych ¹towych ¹towych ¹towych ¹towych czê-
sto s¹ kluczem do oczekiwanychkluczem do oczekiwanychkluczem do oczekiwanychkluczem do oczekiwanychkluczem do oczekiwanych wydarzeñ. Np. ma³¿eñstwo przewa¿-
nie ma miejsce, gdy progresywne MC jest w Wadze tworz¹c odpowied-
nie aspekty z planetami natalnymi lub progresywnymi, z kolei daleka
podró¿ – gdy progresywny AS wypada w BliŸniêtach oraz tworzy podob-
ne aspekty.

Równie¿ du¿o ³atwiej jest ustaliæ zwi¹zek pomiêdzy znakami kardy-
nalnymi, sta³ymi i zmiennymi, a domami k¹towymi, nastêpuj¹cymi
i upadaj¹cymi ni¿ pomiêdzy znakami ognistymi, powietrznymi, ziemski-
mi i wodnymi, a odpowiadaj¹cymi im domami w horoskopie.

Znaki kkkkkardynalneardynalneardynalneardynalneardynalne odpowiadaj¹ domom kkkkk¹towym¹towym¹towym¹towym¹towym. S¹ wprowadzaj¹cewprowadzaj¹cewprowadzaj¹cewprowadzaj¹cewprowadzaj¹ce
(inicjuj¹ce) i ich sfer¹ jest aktywnoœæaktywnoœæaktywnoœæaktywnoœæaktywnoœæ.

Znaki sta³esta³esta³esta³esta³e s¹ komplementarne do domów nastêpuj¹cychnastêpuj¹cychnastêpuj¹cychnastêpuj¹cychnastêpuj¹cych, s¹ kkkkkonseronseronseronseronser-----
watywnewatywnewatywnewatywnewatywne, a ich domen¹ jest magazynowaniemagazynowaniemagazynowaniemagazynowaniemagazynowanie i generowaniegenerowaniegenerowaniegenerowaniegenerowanie si³y. One bu-bu-bu-bu-bu-
duj¹duj¹duj¹duj¹duj¹, kkkkkonsoliduj¹onsoliduj¹onsoliduj¹onsoliduj¹onsoliduj¹ i utrwalaj¹utrwalaj¹utrwalaj¹utrwalaj¹utrwalaj¹. Zwi¹zane s¹ z ujmowaniem w pewne ramy
naszych emocji.

Znaki zmiennezmiennezmiennezmiennezmienne s¹ zwi¹zane z domami upadaj¹cymiupadaj¹cymiupadaj¹cymiupadaj¹cymiupadaj¹cymi.
PPPPPrzenosz¹rzenosz¹rzenosz¹rzenosz¹rzenosz¹ si³ê, któr¹ czerpi¹ ze znaków sta³ych na kolejne znaki kar-

dynalne. Ich domen¹ jest intelektintelektintelektintelektintelekt.
Przeœledzenie powi¹zañ pomiêdzy elementami ognia, powietrza, ziemi

i wody z odpowiadaj¹cymi im domami w horoskopie jest trudniejsze.
Ze znakami ognistymiognistymiognistymiognistymiognistymi zwi¹zana jest inspiracja, gorliwoœæ, ufnoœæ, za-

pa³. Planety w 1, 5 i 9 domu mimo, ¿e s¹ w znakach ognistych bêd¹ wy-
ra¿aæ te cechy tylko do pewnego stopnia, natomiast – zw³aszcza malefiki
nios¹ zagro¿enie od ognia.
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Je¿eli znak Barana, Lwa i Strzelca zajmuj¹ dom 1, 5 i 9-ty, mo¿na
przypuszczaæ, ¿e gorliwoœæ i zapa³ osoby bêdzie przyczyn¹ wielu doœwiad-
czeñ, które j¹ poci¹gaj¹, a do tego je¿eli progresywne aspekty bêd¹ ko-
rzystne, wówczas zapa³ osoby bêdzie j¹ „popychaæ” do bezpoœrednich
reakcji, zaœ inspiracja mo¿e byæ Ÿród³em korzyœci dla niej samej, jak
i innych, wspó³dzia³aj¹cych z ni¹ ludzi. Je¿eli jednak aspekty s¹ nieprzy-
chylne, to brak samokontroli czy te¿ Ÿle ukierunkowane dzia³anie przy-
czyni¹ siê do pope³niania licznych b³êdów.

Wed³ug dawnych astrologów planety „uszkodzone” w tych znakach
ostrzegaj¹ przed brakiem umiarkowania, sprzyjaj¹ niebezpiecznym gor¹cz-
kom, zapaleniom i innym k³opotom zdrowotnym wynikaj¹cym ze z³ego funk-
cjonowania w¹troby. Dodatkowo umiejscowione tu S³oñce, Mars, Jowisz,
a obecnie uwa¿a siê, ¿e tak¿e Uran czy Pluton odbieraj¹ce z³e aspekty stwa-
rzaj¹ niebezpieczeñstwo od ognia, a nawet mo¿liwoœæ spalenia siê.

Znaki ziemskie ziemskie ziemskie ziemskie ziemskie – Byk, Panna i Kozioro¿ec odnosz¹ siê do codziennej
rutyny i praktyki. Wskazuj¹ na solidne, praktyczne i czêsto konsumpcyj-
ne podejœcie do ¿ycia oraz do doœwiadczenia, które osoba sama nabywa.
Dobre aspekty umieszczonych tu planet przynosz¹ korzyœæ jako wynik
w³asnej konstruktywnej wiedzy technicznej i jej powi¹zanie z tradycyj-
nymi metodami dzia³ania oraz przez zdolnoœæ do ciê¿kiej pracy. Z³e aspekty
wskazuj¹ na „stanie w miejscu” z powodu w³asnego konserwatyzmu, braku
wyobraŸni, zdolnoœci technicznych i praktycznych umiejêtnoœci. Ponadto
mog¹ niekiedy wskazywaæ, ¿e osoba znajdzie siê w niebezpieczeñstwie
czy bêdzie ofiar¹ takich kataklizmów, jak trzêsienie ziemi czy obsuniêcie
siê ziemi.

Znaki powietrznepowietrznepowietrznepowietrznepowietrzne – BliŸniêta, Waga, Wodnik odnosz¹ siê do intelektu.
Reprezentuj¹ zdolnoœæ osoby do zwi¹zków i rozumienia motywów postê-
powania ich znajomych, kolegów, a tak¿e nios¹ czêsto idealistyczne podej-
œcie do ¿ycia.

Przychylne aspekty progresywnych planet w tych znakach wskazuj¹,
¿e prawdopodobnie osobie bêd¹ dane korzystne doœwiadczenia wynika-
j¹ce z jej zdolnoœci do planowania i zrozumienia idei kolegów czy te¿
przyjació³.

Negatywne aspekty podkreœlaj¹ zbytni¹ niezale¿noœæ, zwracanie zbyt
ma³ej uwagi na praktyczn¹ stronê ¿ycia lub ludzkie wartoœci. Znaki te
podkreœlaj¹ równie¿ sk³onnoœæ do podró¿y, je¿eli jest tu obsadzony 3
czy 9 dom lub kiedy wystêpuj¹ aspekty do Merkurego, Jowisza lub
Neptuna.

Znaki wodnewodnewodnewodnewodne – Rak, Skorpion, Ryby odnosz¹ siê do emocjonalnej na-
tury osoby i do jej negatywnej, receptywnej i intuicyjnej strony.
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Przy pozytywnych aspektach planet progresywnych osoba bêdzie zys-
kiwaæ dziêki zdolnoœci wspó³czucia innym i swym opiekuñczym stosunku
do nich oraz intuicyjnym wyczuwaniu ich potrzeb.

Nieprzychylne aspekty wprowadzaj¹ podatnoœæ na wp³ywy innych, nie-
zdolnoœæ korzystania z ró¿nych okazji w ¿yciu w wyniku zahamowañ
i kompleksów. Znaki te zwi¹zane z 3, 9 domem lub Merkurym, Jowiszem
i Neptunem wskazuj¹ na prawdopodobieñstwo licznych podró¿y.
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PROGRESYWNY ASCENDENT
I S£OÑCE

Horoskop natalny – jak wiemy – jest „map¹” nieba – „fotografi¹” uchwy-
con¹ w momencie urodzenia osoby.

Horoskop nie jest figur¹ statyczn¹ statyczn¹ statyczn¹ statyczn¹ statyczn¹, a planety i szczyty domów kkkkkontyontyontyontyonty-----
nuuj¹nuuj¹nuuj¹nuuj¹nuuj¹ swój biegbiegbiegbiegbieg do przoduprzoduprzoduprzoduprzodu.

Ka¿dy z nas musi przejœæ przez swój w³asny cykl, rozwija siê, uczy,
przechodzi przez ró¿ne doœwiadczenia, które wzbogacaj¹ nie tylko men-
talnie, ale i duchowo, lecz ka¿dy z nas wchodzi w cykl przez ró¿ne „drzwi”
nie tylko natalnie, równie¿ przez progresjeprogresjeprogresjeprogresjeprogresje.

Wschodz¹cy Baran przesuwa siê sukcesywnie do przodu i przyjdzie
moment kiedy przekprzekprzekprzekprzekszta³ciszta³ciszta³ciszta³ciszta³ci siê we wschodz¹cego Bykwschodz¹cego Bykwschodz¹cego Bykwschodz¹cego Bykwschodz¹cego Bykaaaaa, ten po okreœlo-
nym czasie przejdzie we wschodz¹cego BliŸniaka itp.

Fakty te maj¹ du¿e znaczenie w astrologii, poniewa¿ przesuwanieprzesuwanieprzesuwanieprzesuwanieprzesuwanie siê
ascendentuascendentuascendentuascendentuascendentu lub S³oñcaS³oñcaS³oñcaS³oñcaS³oñca z jednego znaku do nastêpnego zabarwia osobozabarwia osobozabarwia osobozabarwia osobozabarwia osobo-----
woœæwoœæwoœæwoœæwoœæ i osoba nie jest ju¿ w pe³ni tym samym cz³owiekiem.

PPPPProgresywnyrogresywnyrogresywnyrogresywnyrogresywny ASCENDENT I S£OÑCE w ci¹gu ¿yciaci¹gu ¿yciaci¹gu ¿yciaci¹gu ¿yciaci¹gu ¿ycia osoby mo¿e
przejœæ tylko 2 lub 3 znakiznakiznakiznakiznaki (w skrajnych przypadkach 4 znaki). Ka¿deKa¿deKa¿deKa¿deKa¿de
wejœciewejœciewejœciewejœciewejœcie do nowegonowegonowegonowegonowego znaku tworzy nowe rysynowe rysynowe rysynowe rysynowe rysy i niuanse w charakterzecharakterzecharakterzecharakterzecharakterze
osoby.

PPPPProgresywny Arogresywny Arogresywny Arogresywny Arogresywny ASSSSSCENDENT lub S£OÑCECENDENT lub S£OÑCECENDENT lub S£OÑCECENDENT lub S£OÑCECENDENT lub S£OÑCE w BARANIE wchodz¹ce doBARANIE wchodz¹ce doBARANIE wchodz¹ce doBARANIE wchodz¹ce doBARANIE wchodz¹ce do
BBBBBYKYKYKYKYKAAAAA
Atrybuty Barana to przede wszystkim ekstrawertyzm, bezpoœrednioœæ,
odwaga w podejœciu do ¿ycia i parcie „pe³n¹ par¹ do przodu”. Osoby te
w miarê jak staj¹ siê coraz starsze (co oczywiœcie zale¿y od stopnia Ba-
rana, na który pada ascendent – u jednych wczeœniej, u innych póŸniej),
a progresywny ascendent lub S³oñce zbli¿aj¹ siê do znaku Byka zaczyna-
j¹ zwracaæ uwagê na sprawy materialne, zaœ w momencie wejœcia AS czy
S³oñca do znaku BYKA rozwijaj¹ w sobie potrzebê nabywania trwa³ych
wartoœci daj¹cych poczucie bezpieczeñstwa.

Doœæ ³atwo jest to zjawisko zaobserwowaæ u dzieci urodzonych w koñ-
cówce znaku Barana. Taki 4–5 latek, który nie dba³ o swoje zabawki,
rozrzuca³ po ca³ym mieszkaniu, a nawet niszczy³, nagle zaczyna zbieraæ
je do „kupki” i „chomikowaæ” przeró¿ne szparga³y, bo wszystko mo¿e siê
przydaæ i jako Baran wykazuje w tym zadziwiaj¹c¹ inwencjê.
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PPPPProgresywny Arogresywny Arogresywny Arogresywny Arogresywny ASSSSSCENDENT lub S£OÑCECENDENT lub S£OÑCECENDENT lub S£OÑCECENDENT lub S£OÑCECENDENT lub S£OÑCE w BBBBBYKYKYKYKYKU wchodz¹ce doU wchodz¹ce doU wchodz¹ce doU wchodz¹ce doU wchodz¹ce do
BLIBLIBLIBLIBLIŹNI¥NI¥NI¥NI¥NI¥TTTTT
Osoby z ascendentem lub S³oñcem w Byku znane s¹ jako „mocne choæ
stonowane, ciche osobowoœci”. W m³odszym wieku mog¹ robiæ wra¿enie
wolniej ucz¹cych siê ni¿ rówieœnicy, niekiedy maj¹cych problemy w ko-
munikowaniu siê z innymi.

Kiedy progresywny ascendent lub S³oñce wejdzie do znaku BLIŹNI¥T,
osoby te staj¹ siê bardziej komunikatywne, otwarte, rozgadane, bardziej
wra¿liwe na sprawy spo³eczne, niekiedy poœwiêcaj¹ nawet swe fundusze
na cele charytatywne, zaczynaj¹ doceniaæ wiedzê, podejmuj¹ studia, aby
zacz¹æ odpowiedzialn¹ pracê lub rozwijaæ karierê, ku której d¹¿¹ z „by-
cz¹” wytrwa³oœci¹, konsekwencj¹ i uporem.

PPPPProgresywny Arogresywny Arogresywny Arogresywny Arogresywny ASSSSSCENDENT lub S£OÑCECENDENT lub S£OÑCECENDENT lub S£OÑCECENDENT lub S£OÑCECENDENT lub S£OÑCE w BLIBLIBLIBLIBLIŹNIÊTNIÊTNIÊTNIÊTNIÊTAAAAACH wchoCH wchoCH wchoCH wchoCH wcho-----
dz¹ce do RAKdz¹ce do RAKdz¹ce do RAKdz¹ce do RAKdz¹ce do RAKAAAAA
Osoby z ascendentem lub S³oñcem w BliŸniêtach maj¹ opiniê „motyli”
Zodiaku nie umiej¹cy usiedzieæ na jednym miejscu.

W momencie gdy progresywny ascendent lub S³oñce wejdzie do zna-
ku RAKA, nie trac¹ nic ze swej „ruchliwoœci”, ale staj¹ siê bardziej
„prorodzinne”. Zaczyna je interesowaæ dom, rodzina, odnawiaj¹ kon-
takty z krewnymi lub osobami dawno nie widzianymi, organizuj¹ zja-
zdy rodzinne, wykazuj¹ zainteresowanie lokaln¹ polityk¹, staj¹ siê
bardziej sentymentalne i przede wszystkim zaskakuj¹ otoczenie swym
„wydoroœleniem”.

PPPPProgresywny Arogresywny Arogresywny Arogresywny Arogresywny ASSSSSCENDENT lub S£OÑCECENDENT lub S£OÑCECENDENT lub S£OÑCECENDENT lub S£OÑCECENDENT lub S£OÑCE w RAKRAKRAKRAKRAKU wchodz¹ce do LU wchodz¹ce do LU wchodz¹ce do LU wchodz¹ce do LU wchodz¹ce do LWWWWWAAAAA
Osoby z ascendentem lub S³oñcem w Raku maj¹ opiniê nieco nieœmia-
³ych, niezdecydowanych, chowaj¹cych siê czêsto za „spódnic¹ matki” lub
„goj¹cych rany” w domowych pieleszach.

Z biegiem lat, a zw³aszcza gdy progresywny ascendent lub S³oñce wcho-
dz¹ do znaku LWA, ka¿dy RAK rozwija w sobie chêæ bycia rozpoznanym,
potrzebuje aprobaty, rozg³osu, a nawet wyniesienia siê ponad innych.
Osoby spod Raka „rozkwitaj¹” czêsto twórczo na takim lub innym pozio-
mie (np. sporo aktorów jest spod znaku Raka). Wzrasta równie¿ du¿e
zainteresowanie dzieæmi.

PPPPProgresywny Arogresywny Arogresywny Arogresywny Arogresywny ASSSSSCENDENT lub S£OÑCECENDENT lub S£OÑCECENDENT lub S£OÑCECENDENT lub S£OÑCECENDENT lub S£OÑCE w LLLLLWIE wchodz¹ce doWIE wchodz¹ce doWIE wchodz¹ce doWIE wchodz¹ce doWIE wchodz¹ce do
PPPPPANNYANNYANNYANNYANNY

Urodzeniowy Lew jest zwykle szczery, otwartego serca i nie jest dro-
biazgowy.

PROGRESYWNY ASCENDENT I S£OÑCE
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Osoby te znacznie zmieniaj¹ siê, gdy progresywny ascendent lub S³oñ-
ce wchodz¹ do znaku PANNY. Dzieci – ba³aganiarze – staj¹ siê nagle
„porz¹dnickie”. U doros³ych wzrasta potrzeba porz¹dku, dyscypliny, wy-
rabia siê pewna cierpliwoœæ, nawet drobiazgowoœæ, potêguj¹ siê cechy do-
brego rzemieœlnika, skrupulatnego artysty czy odpowiedzialnego
biz-nesmena.

PPPPProgresywny Arogresywny Arogresywny Arogresywny Arogresywny ASSSSSCENDENT lub S£OÑCECENDENT lub S£OÑCECENDENT lub S£OÑCECENDENT lub S£OÑCECENDENT lub S£OÑCE w PPPPPANNIE wchodz¹ce doANNIE wchodz¹ce doANNIE wchodz¹ce doANNIE wchodz¹ce doANNIE wchodz¹ce do
WWWWWAAAAAGIGIGIGIGI
Praktyczna i zwykle ciê¿ko pracuj¹ca Panna, czêsto krytyczna w stosun-
ku do otoczenia, wymagaj¹ca, uszczypliwa i przewa¿nie sztywna z bie-
giem lat rozwija w sobie towarzyski wdziêk WAGI w momencie, gdy
progresywny ascendent lub S³oñce wchodz¹ do tego znaku. Osoby m³ode
staj¹ siê bardziej kole¿eñskie, harmonijne we wspó³¿yciu z innymi i takt
zajmuje miejsce uprzedniego krytycyzmu.

PPPPProgresywny Arogresywny Arogresywny Arogresywny Arogresywny ASSSSSCENDENT lub S£OÑCECENDENT lub S£OÑCECENDENT lub S£OÑCECENDENT lub S£OÑCECENDENT lub S£OÑCE w WWWWWADZE wchodz¹ce doADZE wchodz¹ce doADZE wchodz¹ce doADZE wchodz¹ce doADZE wchodz¹ce do
SKSKSKSKSKORPIONAORPIONAORPIONAORPIONAORPIONA
Urokliwa, ale i chwiejna, czêsto zmienna, maj¹ca szczególny poci¹g do
przyjemnoœci Waga, przechodzi metamorfozê, gdy progresywny ascen-
dent lub S³oñce wchodzi do znaku SKORPIONA. Osoby wyraŸnie po-
wa¿niej¹, staj¹ siê bardziej stateczne, zdecydowane, ambitne, sumienne,
choæ mo¿e mniej towarzyskie, ale zawsze pe³ne galanterii, umiej¹ce go-
dziæ „tward¹ rêkê” Skorpiona i jego „mêsk¹ kalkulacjê” ze zniewalaj¹-
cym „uœmiechem” Wagi. Mog¹ w tym okresie wiele w ¿yciu osi¹gn¹æ.

PPPPProgresywny Arogresywny Arogresywny Arogresywny Arogresywny ASSSSSCENDENT lub S£OÑCECENDENT lub S£OÑCECENDENT lub S£OÑCECENDENT lub S£OÑCECENDENT lub S£OÑCE w SKSKSKSKSKORPIONIE wchodz¹ceORPIONIE wchodz¹ceORPIONIE wchodz¹ceORPIONIE wchodz¹ceORPIONIE wchodz¹ce
do STRZELCAdo STRZELCAdo STRZELCAdo STRZELCAdo STRZELCA
Skorpion jest znakiem samozdecydowania, przenikliwoœci i si³y. Osoba
postêpuje z rezerw¹ choæ nie jest nieœmia³a, nie raz trzyma siê na uboczu
i niezbyt chêtnie zwierza otoczeniu.

Nagle staje siê otwarta, szczera, „otwiera usta”, szuka towarzystwa i za-
czyna cieszyæ siê ¿yciem. Staje siê to za spraw¹ wejœcia progresywnego ascen-
dentu lub S³oñca w znak STRZELCA. Ruchliwoœæ, przygoda i podró¿e
zaczynaj¹ wiele znaczyæ w ¿yciu osoby.

PPPPProgresywny Arogresywny Arogresywny Arogresywny Arogresywny ASSSSSCENDENT lub S£OÑCECENDENT lub S£OÑCECENDENT lub S£OÑCECENDENT lub S£OÑCECENDENT lub S£OÑCE w STRZELCU wchodz¹ceSTRZELCU wchodz¹ceSTRZELCU wchodz¹ceSTRZELCU wchodz¹ceSTRZELCU wchodz¹ce
do Kdo Kdo Kdo Kdo KOZIORO¯CAOZIORO¯CAOZIORO¯CAOZIORO¯CAOZIORO¯CA
Znak Strzelca wskazuje na osobê prostolinijn¹, szczer¹, praworz¹d-
n¹, lubi¹c¹ przygody, otwart¹ na nowe pr¹dy, „¿yciowego filozofa”.

PROGRESYWNY ASCENDENT I S£OÑCE
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Po wejœciu ascendentu progresywnego lub S³oñca w znak KOZIORO¯-
CA zaznacza siê wyraŸna ró¿nica w mentalnoœci oraz sposobie bycia
osoby.

Staje siê bardziej powa¿na, zaczyna przybieraæ mentorski ton, ujaw-
nia dziwnie konserwatywne pogl¹dy, a co najdziwniejsze, pilnie zabiera
siê do nauki, pracy czy robienia kariery.

PPPPProgresywny Arogresywny Arogresywny Arogresywny Arogresywny ASSSSSCENDENT lub S£OÑCECENDENT lub S£OÑCECENDENT lub S£OÑCECENDENT lub S£OÑCECENDENT lub S£OÑCE w KKKKKOZIORO¯CU wchodz¹-OZIORO¯CU wchodz¹-OZIORO¯CU wchodz¹-OZIORO¯CU wchodz¹-OZIORO¯CU wchodz¹-
ce do WODNIKce do WODNIKce do WODNIKce do WODNIKce do WODNIKAAAAA
Osoby zwykle wydajne w pracy, zorganizowane i ambitne nie s¹ zbyt otwar-
te, nie maj¹ wielu przyjació³ i nie goni¹ za nimi, choæ wszelkie koneksje
wysoce sobie ceni¹. Gdy progresywny ascendent lub S³oñce wejd¹ do zna-
ku WODNIKA mo¿na u nich zauwa¿yæ tendencje do bardziej zrelakso-
wanego trybu ¿ycia, staj¹ siê bardziej otwarte, zaczynaj¹ interesowaæ siê
filantropi¹ i polityk¹ oraz ceniæ sobie szczerych i oddanych przyjació³,
których brak nagle zauwa¿y³y.

PPPPProgresywny Arogresywny Arogresywny Arogresywny Arogresywny ASSSSSCENDENT lub S£OÑCECENDENT lub S£OÑCECENDENT lub S£OÑCECENDENT lub S£OÑCECENDENT lub S£OÑCE w WODNIKWODNIKWODNIKWODNIKWODNIKU wchodz¹ceU wchodz¹ceU wchodz¹ceU wchodz¹ceU wchodz¹ce
do Rdo Rdo Rdo Rdo RYBYBYBYBYB
Wolnoœæ nade wszystko, niechêæ do wi¹zania siê, wolnomyœlicielstwo,
pewien dystans do wszystkich, chodzenie w³asnymi drogami to atrybuty
typowego Wodnika. Kiedy progresywny ascendent lub S³oñce wchodz¹
do znaku Ryb u naszego Wodnika wzrasta wra¿liwoœæ, zainteresowanie
siê problemami innych, wspó³czucie oraz chêæ niesienia pomocy. Jed-
nym s³owem osoba przechodzi przez „zmiêkczaj¹cy i oczyszczaj¹cy”
wp³yw Ryb.

PPPPProgresywny Arogresywny Arogresywny Arogresywny Arogresywny ASSSSSCENDENT lub S£OÑCECENDENT lub S£OÑCECENDENT lub S£OÑCECENDENT lub S£OÑCECENDENT lub S£OÑCE w RRRRRYBAYBAYBAYBAYBACH wchodz¹ce doCH wchodz¹ce doCH wchodz¹ce doCH wchodz¹ce doCH wchodz¹ce do
BARANABARANABARANABARANABARANA
Osoby zwykle prezentuj¹ dwa typy. Jeden to ludzie nieco lekkomyœlni,
niezbyt energiczni marzyciele, pozbawieni odwagi, ulegaj¹cy wp³ywom,
niepraktyczni. Drudzy – odczuwaj¹ potrzebê s³u¿enia innym i opiekowa-
nia siê nimi.

Gdy progresywny ascendent lub S³oñce wchodz¹ do znaku BARANA
ludzie ci potrafi¹ zaskoczyæ otoczenie zmian¹ swej osobowoœci. Staj¹ siê
energiczni, rzutcy, przedsiêbiorczy, umiej¹ mieæ swoje zdanie, nabieraj¹
pewnoœci siebie i w wielu przypadkach umiej¹ korzystnie pokierowaæ swym
dalszym losem.

Powy¿sz¹ metodê projekprojekprojekprojekprojekcjicjicjicjicji planety lub wa¿nych punktów horoskopu
do kolejnego znaku mo¿na stosowaæ nie tylko w przypadku ascendentu

PROGRESYWNY ASCENDENT I S£OÑCE
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czy S³oñca, ale równie¿ w stosunku do MERKUREGO i WENUS, pa-
miêtaj¹c, ¿e:
MERKURY – ma znaczenie w zakresie myœlenia, komunikowania siê

i równowagi mentalnej,
WENUS – wyznacza system wartoœci i to jak jest on wyra¿any.
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