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OD AUTORA
Oddany do r¹k czytelników podrêcznik pt. „SOLARIUSZ LUNARIUSZ”
rozpoczyna cykl trzech kolejnych pozycji poœwiêconych podstawowym technikom prognozowania w astrologii, w sk³ad których wchodz¹ progresje oraz dyrekcje, dyrekcyjny ³uk solarny i przede wszystkim tranzyty.
Dla w³aœciwej oceny przysz³ych trendów rozwojowych osoby i spraw,
z którymi zetknie siê w przysz³oœci, stosuje siê wszystkie powy¿sze techniki prognozowania, co ju¿ jasno pokazuje, ¿e prognozowanie nie jest ani ³atwym, ani
szybkim procesem. Wymaga wielu ¿mudnych obliczeñ (o ile nie posiada siê
programu komputerowego) oraz szczególnej uwagi i ostro¿noœci przy interpretacji.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e wszystkie mo¿liwoœci na jakie wskazuje ka¿dy horoskop
prognostyczny musz¹ znaleŸæ swe potwierdzenie w horoskopie urodzeniowym.
¯aden cz³owiek nie jest w stanie „przeskoczyæ” potencja³ów zawartych we
w³asnym horoskopie natalnym.
Techniki prognostyczne maj¹ nam pomóc w rozwiniêciu naszych mo¿liwoœci wskazanych przez horoskop natalny, a tak¿e ukazaæ korzystne lub
nie – okresy dla ich realizacji oraz skutki, jakie za sob¹ poci¹gn¹ nasze dzia³aó¿biar
skim celom
nia. Techniki te nie s³u¿¹ ¿adnym wr
wró¿biar
ó¿biarskim
celom.
Podobnie jak przy interpretacji horoskopu natalnego uczymy siê interpretowaæ solariusz i lunariusz w oparciu o w³asne sprawy. Nie eksperymentujemy na znajomych!
Pamiêtajmy, ¿e pierwsz¹ i podstawow¹ zasad¹ dzia³ania astrologa jest –
NIE SZKODZIÆ! Nie wolno roztaczaæ przed osob¹, której horoskop interpretujemy ani ¿adnym katastroficznych wizji czy te¿ cudownych zbiegów okolicznoœci, poniewa¿ ka¿dy z nas ma ca³kiem inn¹ wra¿liwoœæ i w swoisty sposób,
a nawet dos³ownie przyjmuje nasz¹ informacjê. Nale¿y zawsze zachowaæ pewien dyskretny umiar.
Nie ubierajmy siê w ¿aden „nimb tajemniczoœci”, jak równie¿ nie uwa¿ajmy siê za szczególnych wybrañców gwiazd, gdy¿ tak¹ postaw¹ szkodzimy przede
wszystkim samej astrologii.
Astrologia jest nauk¹, jak ka¿da inna i dostêpn¹ dla wszystkich, którzy
pragn¹ j¹ poznaæ. Temu w³aœnie celowi s³u¿¹ kolejne pozycje wydawane we
wspólnym cyklu – „ASTROLOGIA”.

Kraków 1996 r.

SOLARIUSZ
SOLARIUSZ (horoskop solarny) obliczany jest œciœle co do godziny
godziny,,
und na powrót S£OÑCA do swej pozycji w horoskopie natalsekund
minut i sek
nym
nym, po rocznym obiegu po ekliptyce wokó³ Ziemi. (Przypominamy, ¿e
ekliptyk
a jest to tor, po którym S³oñce „pozornie” okr¹¿a Ziemiê).
ekliptyka
Zwykle czas ten przypada na dzieñ urodzin, lecz niekiedy mo¿e wypaœæ
na dzieñ poprzedzaj¹cy lub na dzieñ po urodzinach – co nie jest b³êdem!
Podobnie jak przy obliczaniu horoskopu natalnego do czasu obliczonego na powrót S³oñca do swej pozycji natalnej dodajemy czas gwiazdowy
z efemeryd na dan¹ datê i czas przeliczony z d³ugoœci geograficznej miejscowoœci.
Miejscowoœæ, dla której oblicza siê solariusz jest w dalszym ci¹gu kwesti¹ sporn¹. Czêœæ astrologów uwa¿a, ¿e bierzemy pod uwagê miejscowoœæ urodzenia osoby. Wiêkszoœæ astrologów jest zdania, ¿e miejscowoœci¹
t¹ jest aktualne miejsce pobytu osoby, je¿eli przebywa w nim wiêksz¹
czêœæ roku.
Z uwagi na to, ¿e solariusz dotyczy spraw w ¿yciu osoby na przeci¹g
jednego roku, bardziej logiczna jest druga postawa, ku której równie¿
przychyla siê autorka.
Nie mo¿na opracowywaæ prognozy dla osoby urodzonej np. w Gdyni
na tê miejscowoœæ, gdy w danym roku osoba przebywa w Kanadzie. Bêd¹
to zupe³nie inne horoskopy.
Jedynie w przypadku gdy osoba w danym roku przebywa w miejscowoœci niezbyt odleg³ej od jej miejsca urodzenia, mo¿na na nie obliczaæ
solariusz.
owany jest horoskopowi natalnemu i ma znaczeSolariusz podporz¹dk
podporz¹dkowany
po³¹czeniu. Sam dla siebie nic nie znaczy
znaczy.
nie w œcis³ym z nim po³¹czeniu
Solariusz wskazuje na korzystne lub nie – okresy dla rozwoju indywidualnych potencja³ów osoby w ci¹gu roku, zawartych w horoskopie urodzeniowym. Cz³owiek „nie przeskoczy” w³asnych mo¿liwoœci, choæby usilnie
siê o to stara³.
Planety i ich aspekty maj¹ takie samo znaczenie, jak w horoskopie
natalnym, a ca³a trudnoœæ polega na ich w³aœciwej interpretacji co do
zdarzenia i czasu, w jakim ono zajdzie.
Planety „dzia³aj¹” zgodnie z ich wewnêtrzn¹ natur¹, np. Mars jest
zawsze Marsem – aktywny, energiczny, agresywny, lecz Mars nie dzia³a
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w izolacji
izolacji. Jak ka¿da inna planeta, po³o¿ony jest w jakimœ znaku Zodiaku i ten w³aœnie znak bêdzie modyfikowaæ charakter Marsa, np. Mars
w znaku Panny jest aktywny, ale ukierunkowany na wykorzystanie swej
energii w bardziej praktyczny i drobiazgowy sposób.
Równie¿ wa¿nym jest okreœlenie czasu zdarzenia. W tym przypadku
ogóln¹ orientacjê uzyskuje siê przez stosowanie metody progresywnego
solariusza (podanej w aneksie). Dok³adniejszy czas zdarzenia uzyskujemy dziêki stosowaniu tranzytów tj. aktualnych pozycji planet odczytyefemeryd.
wanych bezpoœrednio z efemeryd
Np. osoba ma w swym horoskopie natalnym Wenus – (planetê mi³oœci)
w opozycji do Urana (planety buntu i niezale¿noœci). Aspekt ten jednoznacznie wskazuje, ¿e osoba ma pewn¹ sk³onnoœæ do nag³ych fascynacji i równie spontanicznych zerwañ.
W danym solariuszu, solarny Uran znajduje siê w 7 domu solarnym
(ma³¿eñstwa i partnerstwa) tworz¹c kwadraturê do natalnej Wenus
i w³asnej, natalnej pozycji.
O czym to mówi?
W tym roku solarnym coœ w uk³adach partnerskich osoby bêdzie siê
psuæ, ma³o – mo¿e dojœæ do separacji, zerwania, rozwodu itp.
Nic jednak nie wskazuje na okres roku – czas, w którym mo¿e dojœæ
do takiej sytuacji.
Sprawdzamy pozycje planet bie¿¹cych w efemerydach i widzimy, ¿e
cjê z solarnym
w marcu – Mars (planeta agresji) utworzy koniunk
oniunkcjê
Uranem, dodaj¹c mu silnego bodŸca energetycznego, a co za tym
idzie, poprzez solarnego Urana i jego aspekty do natalnej opozycji
Wenus/Uran zadzia³a na ca³¹ konfiguracjê T-kwadrat, wyzwalaj¹c
jej potencja³. Skutek mo¿e byæ bardzo nieprzyjemny. Prawdopodobnie dojdzie do zerwania znajomoœci w przypadku osoby stanu wolnego
lub do okresowej separacji czy wniesienia sprawy o rozwód w przypadku osoby zwi¹zanej maria¿em.
Co jednak le¿y u pod³o¿a takiej sytuacji? Czy jest to „wina” tranzytuj¹cego Marsa? – Nie! Prawdopodobnie przyczyn¹ jest w/w natalna
opozycja Wenus/Uran, która na pewno wczeœniej dawa³a znaæ o sobie, ale nie zosta³a w porê rozpoznana jako w³asna cecha charakteru, z któr¹ nale¿a³o ju¿ wczeœniej walczyæ, a teraz zosta³a przez Marsa
zaktywizowana.
Ten jednostkowy przyk³ad oparty o jeden aspekt unaocznia nam nie
tylko sposób dochodzenia do czasu zdarzenia, ale przede wszystkim wskazuje, jak dalece nale¿y byæ uwa¿nym przy interpretowaniu wszelkich horoskopów prognostycznych, które zawieraj¹ wiele aspektów.

OGÓLNE ZASADY
INTERPRETACJI SOLARIUSZA
1. Najwa¿niejszym elementem horoskopu solarnego jest ASCENDENT

SOLARNY. Wraz ze swym w³adc¹ pokazuje jaki image bêdziesz prezentowaæ w ci¹gu danego roku. Wskazuje na pole i zakres dzia³ania,
na zdolnoœæ do samoekspresji, zatem na wszystkie te cechy, które prezentuje ascendent natalny.
Znak
Znak, w którym wypadnie solarny AS zabarwi znak Waszego natalnego AS na przeci¹g roku.
Np. osoba ma natalny AS w znaku Barana, zaœ solarny AS przypada
na znak Raka. Doda on do spontanicznej i energicznej osobowoœci
Barana wra¿liwoœci, wiêkszego zmys³u rodzinnego, intuicji, ale i dra¿liwoœci Raka.
Je¿eli znak, w którym wystêpuje solarny AS pada w odleg³oœci 3°–4°
od szczytu kolejnego znaku w horoskopie natalnym – to w³aœnie ten
kolejny znak wchodzi na solarny AS, a nie znak, który opuszcza. Solarny AS jest punktem ruchomym i ju¿ na nastêpny dzieñ po urodzinach osoby stanie w³aœnie na szczycie kolejnego znaku.
Solariusz „dzia³a” najsilniej
najsilniej, gdy znak natalnego AS staje siê AS so
so-larnym
larnym, co zachodzi w przybli¿eniu co 33 lata.
natalnym, na który pada AS solarny jest szczegól2. DOM w horoskopie natalnym
nie wa¿ny
wa¿ny.
Dom ten i jego w³adca podkreœlaj¹ te dziedziny, które nabior¹ znaczenia w danym roku solarnym. S¹ to prze¿ycia, wydarzenia i tendencje,
których nale¿y oczekiwaæ, a które maj¹ zwi¹zek ze sprawami odnoœnego domu w horoskopie natalnym.
Np. solarny AS padaj¹cy na 9 dom natalny pokazuje, ¿e osoba ma
w tym roku tendencje do zdobywania wiedzy, dokszta³cania siê, a tak¿e do podró¿y zagranicznych. U niektórych mo¿e zaznaczyæ siê
szczególne zainteresowania zagadnieniami prawnymi czy te¿ religijnymi.
Je¿eli jednak solarny AS pada na 2 dom natalny, to do g³osu dojdzie
zainteresowanie sprawami materialnymi, w³asnymi dochodami lub szukanie nowych Ÿróde³ zarobku.
UWAGA! Zawsze nale¿y uwzglêdniæ wiek osoby, której solariusz interpretujemy.
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Np. solarny AS padaj¹cy na 5 dom u osoby doros³ej wska¿e na uaktywnienie siê ¿ycia emocjonalnego i mi³osnego. Ta sama pozycja
u dziecka oznaczy silniejsze tendencje do rozrywki lub zabawy. Natomiast w horoskopie osoby starszej – na sk³onnoœæ do delektowania siê
urokami ¿ycia.
Domy solarne, które obejmuj¹ natalny AS i natalne MC s¹ kluczowe,
poniewa¿ w nich ujawni siê aktywnoœæ osoby w danym roku. Dom –
zawieraj¹cy natalny AS wska¿e na aktywnoœæ osobist¹. Dom – zawieraj¹cy natalne MC – poka¿e w jakich dziedzinach osoba mo¿e dzia³aæ
publicznie lub jej dzia³anie bêdzie zauwa¿one.
3. DOM solarny, na który pada natalne i solarne S£OÑCE równie¿ podkreœli dziedziny, w których mocno zaznaczy siê aktywnoœæ osoby,
w których odda najwiêcej osobistej energii, gdzie zechce „b³yszczeæ”.
Dodatkowo zwracamy baczn¹ uwagê na dom solarny zaczynaj¹cy siê
w znaku LWA.
4. Patrzymy jakie aspekty tworzy solarny AS do planet solarnych i czy
te planety tworz¹ aspekty do planet natalnych
natalnych. Je¿eli tak, to znaczenie aspektu wzrasta
wzrasta.
Np. AS solarny tworzy kwadraturê do natalnego Marsa, co mo¿e m.in.
oznaczaæ niekorzystny okres dla zdrowia w danym roku solarnym, na
który nale¿y zwróciæ uwagê, gdy w horoskopie natalnym AS natalny
tworzy opozycjê do natalnego Marsa.
AS NATALNY opozycja
MARS NATALNY
AS SOLARNY kwadratura MARS NATALNY
To niekorzystne dzia³anie mo¿e siê dodatkowo pog³êbiæ, je¿eli AS solarny tworzy niekorzystny aspekt z planet¹ nataln¹, a równoczeœnie
AS natalny tworzy analogiczny aspekt z t¹ sam¹ planet¹ solarn¹.
AS SOLARNY kwadratura MARS NATALNY
AS NATALNY kwadratura MARS SOLARNY
Jest to klasyczny przyk³ad powtórzenia aspektu natalnego w solariuznaczenie.
szu i ma szczególne znaczenie
Do powtórkowych aspektów oczywiœcie nie tylko nale¿¹ klasyczne
aspekty jak powy¿szy. Wystarczy, gdy dana planeta tworzy aspekt
w solariuszu i podobny w horoskopie natalnym.
Aspekty solarnego AS do planet natalnych dzia³aj¹ najsilniej
najsilniej.
Natomiast aspekty solarnego AS do planet solarnych dzia³aj¹ tylko
wtedy, gdy s¹ one powtórzeniem podobnych aspektów z horoskopu natalnego, je¿eli brak aspektów powtórkowych, to aspekty samych planet solarnych s¹ bardzo s³abe, a nawet niezauwa¿alne.
5. Sprawdzamy aspekty planet solarnych do planet natalnych.

OGÓLNE ZASADY INTERPRETACJI SOLARIUSZA
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6. Zwracamy uwagê na planety wschodz¹ce na solarnym AS.
7. Patrzymy, które domy zawieraj¹ na swych szczytach planety solarne
i natalne.
8. Patrzymy jaki jest ogólny rozk³ad planet w poszczególnych hemisferach i kwadrantach solariusza, w jakoœciach, ¿ywio³ach, domach, gdzie
wystêpuj¹ przejêcia, które planety s¹ w retrogradacji itp. Zwracamy
wiêc uwagê na te wszystkie elementy, które by³y istotne i przy interpretacji horoskopu natalnego.

ZNAKI WSCHODZ¥CE
NA SOLARNYM ASCENDENCIE
Jak ju¿ wspomniano wy¿ej, znak wschodz¹cy na solarnym AS zabarwia
znak Waszego natalnego AS.

BARAN – wskazuje na rok, w którym bêdziecie szczególnie energicznie
dzia³aæ. Wzmaga siê witalnoœæ, zainteresowanie odmienn¹ p³ci¹, spontaniczne rozpoczynanie nowych projektów.
Je¿eli AS solarny w znaku Barana pada³by na 6 dom natalny, mo¿e
oznaczaæ m.in. zmianê pracy.
Po³o¿enie i aspekty w³adcy Barana – MARSA wska¿¹ kiedy, gdzie
i jak dzia³ania bêd¹ podjête.
BYK – rok poœwiêcony bêdzie sprawom finansowym, zawodowym i domowym. Jest to doskona³y okres do dba³oœci o w³asny wygl¹d zewnêtrzny
i upiêkszanie swego otoczenia.
Je¿eli przy tym AS na MC solarnym wypadnie znak Wodnika – mo¿e
zaznaczyæ siê brak satysfakcji ze swego stanowiska i tu AS w Byku pomo¿e w ostro¿nym rozeznaniu sytuacji.
Po³o¿enie i aspekty natalnej i solarnej WENUS – w³adczyni Byka
wska¿¹ na pole dzia³ania i ludzi, których bêdziecie przyci¹gaæ.
BLI
NIÊT
A – natalny AS zostanie zabarwiony chwiejnoœci¹ postawy,
BLIŹNIÊT
NIÊTA
zmiennoœci¹ pogl¹dów w tym roku. Zaznaczy siê wiêksza ruchliwoœæ, chêæ
podró¿owania, bardziej spontaniczne relacje z krewnymi i s¹siadami.
Je¿eli dodatkowo AS solarny pada na 11 dom natalny, ¿ycie towarzyskie
naprawdê rozkwitnie.
Bêdziecie tak¿e bardziej otwarci na nowe pomys³y i idee.
MERKURY natalny i solarny – w³adca BliŸni¹t wska¿e w jakich dziedzinach mo¿ecie realizowaæ swoje pomys³y i gdzie znajdziecie dla nich
zrozumienie.
RAK – podkreœlona bêdzie emocjonalnoœæ, wra¿liwoœæ, nastawienie prorodzinne. Jest to okres zabezpieczania swych potrzeb, siêgania do spraw
przesz³ych, z których pewne teraz nabior¹ znaczenia lub bêd¹ wzorem
dla przeprowadzenia jakichœ dzia³añ. Okres zmian.

ZNAKI WSCHODZ¥CE NA SOLARNYM ASCENDENCIE
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Pozycja natalnego i solarnego KSIÊ¯YCA – w³adcy Raka poka¿e gdzie
zmieniaj¹ce siê warunki czy okolicznoœci bêd¹ wymagaæ od Was odpowiedniego przystosowania siê, aby zachowaæ równowagê. Np. je¿eli Ksiê¿yc
bêdzie po³o¿ony w 5 domu solarnym, zmiany mog¹ dotyczyæ spraw mi³osnych dzieci, twórczego dzia³ania itp.
LEW – energia twórcza bêdzie Was w tym roku rozpieraæ. Niezbêdne
jest znalezienie sobie takiej dziedziny, w której bêdzie mo¿na wykazaæ
swe zdolnoœci. Zaznaczy siê tendencja do dramatyzowania sytuacji, pewnej ekstrawagancji, romantycznych zrywów, a tak¿e poci¹g do spekulacji, z którymi nale¿a³oby byæ ostro¿nym.
Po³o¿enie natalnego i solarnego S£OÑCA wska¿e dziedzinê dla pe³nej
samoekspresji w tym roku.
PANNA – ascendent natalny zabarwi siê bardziej praktycznym i krytycznym podejœciem do wielu spraw. Szczególny nacisk w tym roku zostanie po³o¿ony na pracê (zakoñczenie dzia³añ rozpoczêtych wczeœniej,
szukanie bardziej satysfakcjonuj¹cego zajêcia itp.). Wyst¹pi¹ tendencje
do nieuzasadnionych wybuchów niezadowolenia czy gniewu.
Natalny i solarny MERKURY – w³adca Panny przez swe po³o¿enie
i aspekty poka¿e dziedziny wymagaj¹ce wiêkszego wk³adu pracy czy chêci
zmiany. Je¿eli np. Merkury pada na 9 dom solarny, wa¿ne stan¹ siê sprawy dalszej edukacji, podró¿y, a u osób starszych – sprawy wnuków, je¿eli
je posiadaj¹.
WAGA – wyst¹pi wiêksza sk³onnoœæ do wspó³dzia³ania z innymi, chêæ
nawi¹zywania bardziej œcis³ych zwi¹zków partnerskich, a tak¿e zdobywania popularnoœci.
Natalna i solarna WENUS – w³adczyni Wagi, jej po³o¿enie i aspekty
wska¿¹ ku jakim ludziom bêdziecie mieæ sk³onnoœæ lub jacy ludzie bêd¹
usi³owali wywrzeæ na Was wp³yw oraz jakie sprawy wzbudz¹ Wasze zainteresowanie.
SK
ORPION – jest to silna pozycja dla maria¿u, o ile zaistnieje taka
SKORPION
mo¿liwoœæ. Mog¹ wyst¹piæ odczucia skierowane przeciw status quo, mo¿liwa jest tak¿e wewnêtrzna transformacja, a w dziedzinach zewnêtrznych podjêcie siê dodatkowych obowi¹zków czy odpowiedzialnoœci.
Wprawdzie g³ównym w³adc¹ jest PLUTON, zaœ podw³adc¹ Skorpiona –
MARS, to ze wzglêdu na bardzo wolny przebiega Plutona, w solariuszu
przywi¹zujemy wiêksz¹ wagê do po³o¿enia natalnego i solarnego MAR-
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SA, który poka¿e gdzie motywacje Skorpiona znajd¹ pole do uzewnêtrznienia siê.
STRZELEC – czêsto zaznacza siê silny zapêd do podró¿y zagranicznych, kszta³cenia siê, przeprowadzki za granicê na dany rok lub na d³u¿ej. Niektórzy bêd¹ bardziej optymistycznie podchodziæ do ¿ycia, zdobêd¹
siê na wiêksz¹ tolerancjê, a tak¿e bêdzie tendencja do pob³a¿ania swym
zachciankom. Dla niektórych stworzy siê dobry uk³ad dla uzyskania wiêkszej gotówki.
Po³o¿enie oraz aspekty natalnego i solarnego JOWISZA – w³adcy
Strzelca poka¿¹ jakie dziedziny bêd¹ mia³y znaczenie i gdzie zechcecie
tak ekspansywnie dzia³aæ.
KOZIORO¯EC – mo¿e byæ to okres intensywnej dzia³alnoœci zawodowej
w celu ugruntowania swej pozycji lub podbudowania kariery. Niektórzy
mog¹ doœwiadczyæ pozornego braku stabilizacji finansowej lub przyjm¹
dodatkowe zobowi¹zania czy te¿ powa¿n¹ odpowiedzialnoœæ.
Natalny i solarny SATURN – w³adca Kozioro¿ca poprzez swe po³o¿enie oraz aspekty poka¿e gdzie i w jakiej dziedzinie mo¿ecie odczuwaæ
restrykcje czy ograniczenie. Np. Saturn w 2 domu solarnym bêdzie wskazywaæ na okres „zaciskania pasa” i podjêcie ka¿dej dodatkowej pracy dla
podreperowania finansów.
WODNIK – wyst¹pi tendencja do niezale¿noœci, co mo¿e skomplikowaæ
wiele spraw. Zaznaczy siê poœpiech w dzia³aniu, chêæ podjêcia zupe³nie
nowych, a nawet nowatorskich dzia³añ. U niektórych zaznaczy siê zainteresowanie dzia³alnoœci¹ jakiejœ grupy czy zwi¹zku, zaœ inni przeciwnie
bêd¹ emocjonalnie separowaæ siê od wszelkich zwi¹zków i to na ró¿nych
p³aszczyznach.
Pozycja natalnego i solarnego URANA – w³adcy Wodnika poka¿e dziedzinê, w której zaznaczy siê Wasze niezale¿ne dzia³anie lub bunt przeciw
istniej¹cemu porz¹dkowi rzeczy.
RYB
Y – jest do doœæ niespokojny okres, w którym dzia³ania bêd¹ oparte
YBY
przede wszystkim na wewnêtrznych odczuciach, a mniej na przes³ankach
logicznych. Jest to dobry rok dla realizowania tego, w co najbardziej wierzycie. Pobudzona silnie wyobraŸnia mo¿e znaleŸæ urzeczywistnienie w realnych formach. U niektórych wyst¹pi nienaturalna afektacja
i zainteresowanie m³odymi ludŸmi. Dobry okres dla wszelkiego rodzaju
artystów zwi¹zanych z muzyk¹, filmem i tañcem.
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Wszystko zale¿y od po³o¿enia i aspektów natalnego, i solarnego NEPTUNA – w³adcy Ryb i planety odrealniaj¹cej rzeczywistoœæ.
OGÓLNIE – mo¿na powiedzieæ, ¿e ASCENDENT reprezentuje po
po-cz¹tek ka¿dego nowego roku solarnego, zaœ szczyt 4-domu = IC pokazuoñczy siê
je, jak ten rok zak
zakoñczy
siê.
ardynalne, zaœ na IC – znaki sta³e
sta³e,
Je¿eli w solariuszu na AS s¹ znaki kardynalne
to pocz¹tkowy okres roku niesie wiele zajêæ i aktywnoœci osobistej oraz
zakoñczenie spraw rozpoczêtych wczeœniej.
Pe³n¹ korzyœæ w bie¿¹cym roku mo¿na odnieœæ z rozpoczêcia nowych,
dobrze przemyœlanych idei i pomys³ów.
Je¿eli na AS solarnym s¹ znaki kardynalne
ardynalne, a na IC znaki zmienne –
to wszelkie d³ugofalowe plany i sprawy mog¹ ulec zmianie. Jest to rok
dla uczenia siê wytrwa³oœci i sta³oœci, gdy¿ tylko te cechy charakteru przynios¹ owocne rezultaty.
Je¿eli na AS solarnym s¹ znaki sta³e
sta³e, zaœ na IC znaki kardynalne –
mo¿na podejmowaæ siê dalekosiê¿nych planów. Jest to dobry okres dla rozwijania dzia³alnoœci w zakresie spraw, o których myœla³o siê przez wiele lat
oraz szybkiego posuwania do przodu dzia³añ rozpoczêtych uprzednio.
Je¿eli na solarnym AS s¹ znaki zmienne
zmienne, a na IC znaki sta³e – inni
mog¹ wp³ywaæ na Was w celu dokoñczenia przez Was rozpoczêtych spraw
lub tych, których nie chcieli siê podj¹æ. Nie wolno pozwoliæ sobie na uzale¿nienie od innych.
Je¿eli na AS solarnym s¹ znaki zmienne
zmienne, a na IC znaki kardynalne –
mo¿ecie byæ bardzo aktywni, ale niezbyt produktywni. Nale¿y podj¹æ siê
tych dzia³añ, które maj¹ szansê na pe³n¹ realizacjê i zakoñczenie.

ZNACZENIE DOMÓW
W HOROSKOPIE SOLARNYM
Domy w solariuszu s¹ najwa¿niejszym jego elementem, poniewa¿ s¹
aren¹, na której rozgrywaæ siê bêd¹ nasze dzia³ania.
Znaczenie poszczególnych domów mo¿na interpretowaæ na kilka ró¿nych sposobów, ale szczególnie te domy, w których jest w³adca solariusza,
bêd¹ trafnie opisywaæ dane wydarzenie.
Dom, w którym znajduje siê w³adca AS z horoskopu natalnego pokasolar-zuje gdzie i jak dzia³a ta planeta przez rok. Planeta ta jako w³adca solar
nego AS poprzez sw¹ pozycjê w domu solarnym pokazuje sposób w jaki
mo¿e funkcjonowaæ.
Ogólnie, znaczenie domów solarnych jest takie samo jak znaczenie domów w horoskopie natalnym. W solariuszu nabieraj¹ szczególnego
znaczenia, gdy s¹ mocno podkreœlone tzn. gdy padaj¹ tu g³ówne punkty
z horoskopu natalnego, jak AS, MC, DS, IC czy te¿ s¹ tu umiejscowieni
w³adcy – natalny i solarny oraz planety solarne plus natalne.
1 DOM
Wskazuje, ¿e osoba mo¿e doœwiadczyæ silnego pragnienia do samoekspresji, samodzielnego dzia³ania, realizowania w³asnych celów i przejawiania
w³asnej inicjatywy.
2 DOM
Podkreœli zdolnoœæ osoby do samodzielnego zarabiania, chêæ posiadania,
docenianie samego siebie. Mo¿e to byæ dobry rok dla wszelkich inwestycji
finansowych, zakupu ziemi, realnoœci itp., co oczywiœcie zale¿y od aspektów planet wystêpuj¹cych w tym domu lub jego w³adcy.
3 DOM
Osoba stanie siê bardziej ruchliwa. Po³o¿ony jest du¿y nacisk na komunikowanie siê, liczne krótkie wypady weekendowe lub krótkie podró¿e. Mo¿e
wzbudziæ siê chêæ lub wyst¹pi potrzeba pog³êbiania swoich wiadomoœci
i poszerzenia wiedzy przez dodatkowe kursy, podjêcie nauki w szkole lub
rozpoczêcie dzia³alnoœci pisarskiej, wydawniczej czy te¿ powi¹zanej
z marketingiem.
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4 DOM
Mog¹ teraz nabraæ znaczenia sprawy domu, rodziny, maj¹tku, rodziców.
Jest to równie¿ dobry okres dla osób przebywaj¹cych poza granicami
kraju do nawi¹zania kontaktów z krajem rodzinnym czy nawet powrotu
do swych korzeni. Dobry okres na „zawi¹zywanie nie zwi¹zanych dotychczas koñców”. 4-ty dom jest tak¿e domem zakoñczeñ i kiedy staje tu solarny AS pewne sprawy musz¹ zostaæ zakoñczone.
5 DOM
Podkreœla chêæ osoby do twórczego dzia³ania lub wyra¿ania siebie poprzez mi³oœæ czy nowe dziecko. Mo¿liwa jest ci¹¿a, je¿eli na ten dom pada
solarny lub natalny Ksiê¿yc albo wêze³ wstêpuj¹cy. Podkreœlenie tego domu
mo¿e wskazywaæ na bardzo pozytywny rok, co oczywiœcie zale¿y od aspektów w³adców tego domu tak natalnego, jak i solarnego.
6 DOM
Rok ten bêdzie zwi¹zany z prac¹ i zdrowiem. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e
nie jest to rok do zbyt wytê¿onej pracy, nawet je¿eli w³adca AS solarnego
czy te¿ sam AS s¹ dobrze po³o¿one.
7 DOM
Osoba bêdzie zmuszona do zwrócenia uwagi na sprawy partnerskie, ma³¿eñskie i prawne. Dla osób wolnych – dobry okres do maria¿u. Je¿eli
w domu tym pada w³adca AS solarnego lub natalnego inni ludzie bêd¹
odgrywaæ znacz¹c¹ rolê. Je¿eli znajdzie siê tu S³oñce lub Ksiê¿yc – wskazuje na okres zwracania publicznej uwagi.
8 DOM
Sprawy prawne, partnerskie, maj¹tkowe, ubezpieczeniowe dadz¹ znaæ o sobie. Podkreœlone s¹ urodziny, œmieræ, transformacja i podtrzymywanie
ze strony innych ludzi. Mo¿liwoœæ dziedziczenia. Prawdopodobnie zaznaczy siê silna stymulacja seksualna.
9 DOM
Zaznaczy siê potrzeba rozszerzenia swych horyzontów myœlowych poprzez
kontynuowanie studiów, dalekie podró¿e zagraniczne. Rok mo¿e przynieœæ zainteresowanie prawem, filozofi¹, religi¹, a tak¿e astrologi¹. Niektórym stworzy okazjê do reklamowania, publikowania, spraw
marketingowych.
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10 DOM
Wyst¹pi powa¿ne zaanga¿owanie siê w prace zwi¹zane z podniesieniem
w³asnego statusu. Tu publiczne uznanie mo¿e byæ wyznacznikiem Waszej
wartoœci. Niektórym przyniesie powi¹zania z autorytetami rz¹dowymi.
Jest to dobry okres do poprawienia swego image w oczach innych.
11 DOM
Zaznaczy siê spo³eczna aktywnoœæ i zaanga¿owanie siê w wielkie organizacje. Akcentowane s¹ nowe przyjaŸnie. Zewnêtrzne zbiegi okolicznoœci
bêd¹ stymulowaæ Wasze zachowanie.
12 DOM
Jest to dobry okres na spokojny rozwój wewnêtrzny lub duchowe poszukiwania. Nale¿y unikaæ zachowañ, które mog¹ zostaæ uznane jako skandaliczne. U niektórych zaznaczy siê te¿ wewnêtrzna potrzeba izolacji
i prywatnoœci. W tym czasie mog¹ wyjœæ na jaw pewne sprawy do tej pory
skrzêtnie ukrywane.

ZNACZENIE DOMÓW
SOLARNYCH PADAJ¥CYCH
NA ODPOWIEDNIE
DOMY NATALNE
ASCENDENT solarny w domach natalnych
W 1 DOMU natalnym
Czêstokroæ oznacza kierunek, który bêdzie mia³ wp³yw na kolejne lata
(w przypadku lunariusza – na kolejne miesi¹ce). Wyzwala wielk¹ energiê.
Podkreœla uczestnictwo w licznych sytuacjach i wydarzeniach, a tak¿e
wp³yw innych osób np. spotkanie przysz³ego mê¿a w horoskopie kobiety,
uczestniczenie w pierwszych wyborach dla dzia³acza politycznego itp.
Stajemy siê bardziej impulsywni, energiczni i niecierpliwi. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e przy interpretacji ka¿dego domu ma on zawsze coœ z wp³ywów
danego znaku Zodiaku, na który przy naturalnym porz¹dku znaków
i domów – pada oraz z jego naturalnego w³adcy. W tym przypadku zaznaczaj¹ siê wp³ywy Barana i Marsa.
W 2 DOMU natalnym
Tendencja do zainteresowania siê sprawami finansowymi, do zabezpieczenia Ÿróde³ zarobków. Wiod¹c¹ rolê odgrywa kapita³ i oszczêdzanie. Przy
niekorzystnych aspektach w³adcy domu mo¿liwoœæ rozrzutnoœci lub strat
finansowych. W charakterze wzmaga siê zaborczoœæ i upór.
W 3 DOMU natalnym
W okresie tym otoczenie, jak i krewni bêd¹ graæ znacz¹c¹ rolê. Na czo³o
wysuwa siê wiêksza komunikatywnoœæ, chêæ dzia³alnoœci intelektualnej,
wieloœæ kontaktów, krótkie podró¿e, poœpiech, zdobywanie wiedzy.
W 4 DOMU natalnym
Zaznacz¹ siê wydarzenia dotycz¹ce domowników lub majêtnoœci. Problemy domowe, troska o rodziców, sprawy ojczyzny, tradycji, w³asne korzenie to zagadnienia, z którymi siê zetknie wiele osób. Mo¿e tak¿e zaistnieæ
koniecznoœæ zmiany miejsca zamieszkania, choæ w tym roku nale¿a³oby
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unikaæ przeprowadzek i podró¿y. W charakterze zaznaczy siê emocjonalnoœæ, intuicyjne dzia³anie, a przy z³ych aspektach Ksiê¿yca (naturalnego
w³adcy 4 domu) opryskliwoœæ, humorzastoœæ, k³ótliwoœæ, wewnêtrzny niepokój.
W 5 DOMU natalnym
Wzmaga siê potrzeba w³asnej ekspresji twórczej w dziedzinie, ku której
osoba wykazuje zami³owanie i zdolnoœci. U niektórych bêdzie to satysfakcjonuj¹cy pocz¹tek kariery artystycznej, zw³aszcza teatralnej, o ile
takowe zdolnoœci potwierdza horoskop natalny. Pobudzone jest zainteresowanie dzieæmi, romansami, istnieje mo¿liwoœæ zwi¹zku lub kilku kolejnych, sk³onnoœæ ku grom hazardowym. Przy z³ych aspektach w³adcy nawet
pragnienie ekscesów seksualnych.
W 6 DOMU natalnym
Rok jest pozytywny dla ludzi zdyscyplinowanych i pracowitych. Na
pierwszy plan wysun¹ siê nie tylko praca, ale i sprawy zdrowia, gdy¿
bêdziemy bardziej podatni na choroby. St¹d wyniknie zainteresowanie
niekonwencjonalnymi metodami leczenia, nowe orientacje w zajêciach
profesjonalnych, zw³aszcza gdy S³oñce w horoskopie natalnym le¿y
w Wodniku.
W 7 DOMU natalnym
Rok, w którym nale¿y szczególn¹ uwagê zwracaæ na dzia³anie innych,
gdy¿ nasze myœli bêd¹ zaabsorbowane sprawami partnerskimi. Z uwagi
na to, ¿e 7 dom jest domem k¹towym, po³o¿enie AS solarnego nabiera
znaczenia. Inni ludzie mog¹ mieæ wp³yw na pewne dziedziny naszego ¿ycia poprzez zwi¹zek ma³¿eñski, partnerski, sprawy publiczne, kontrakty,
spó³ki, sprawy prawne. U niektórych osób z tak po³o¿onym AS solarnym
rozwinie siê uczucie zagro¿enia, brak zdyscyplinowania, zdolnoœæ wyzwalania w innych agresji i nietolerancji dla naszych poczynañ.
W 8 DOMU natalnym
Sprawy finansowe, kapita³, seks to podstawowe zagadnienia absorbuj¹ce
wiele osób. Przy z³ych aspektach w³adcy niektórzy bêd¹ przejawiaæ rozczarowanie do ¿ycia, w skrajnych przypadkach mog¹ posun¹æ siê do prób
samobójczych w wyniku za³amania psychicznego, co musi byæ potwierdzone bezwzglêdnie przez podobne elementy horoskopu natalnego. U osób
o bardzo ma³ym stopniu rozwoju jest prawdopodobieñstwo zaznaczania
siê w charakterze zazdroœci, mœciwoœci, nietolerancji i okrucieñstwa. Jest
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to bardzo ciê¿ki okres. Mo¿e równie¿ przydarzyæ siê œmieræ jakiejœ osoby,
co bêdzie mia³o dla nas swe reperkusje.
W 9 DOMU natalnym
To po³o¿enie solarnego AS wzmaga tendencje do ekspansji i rozprzestrzeniania osobistej aktywnoœci, ukazywania swej niezale¿noœci pogl¹dów.
Mo¿e byæ wskaŸnikiem wa¿nych wydarzeñ zwi¹zanych z zagranic¹, podró¿y, awansu w miejscu pracy, rozpoczêcia studiów, nauki jêzyka obcego,
zajêcia siê prawem. Jest to korzystny okres dla wszystkich intelektualistów, prawników, osób zwi¹zanych profesjonalnie z koœcio³em, t³umaczy.
W 10 DOMU natalnym
Zaznacza siê tendencja do podwy¿szenia swego statusu, popularnoœci,
znaczenia zawodowego i uznania u szefów lub osób z autorytetem. Niekiedy wskazuje na wa¿ny wp³yw matki w horoskopach mê¿czyzn lub ojca
w horoskopach kobiet dla przeprowadzenia szczêœliwych zmian w ¿yciu.
Przy z³ych aspektach, niepowodzenia lub utrata stanowiska.
W 11 DOMU natalnym
Plany, polityka czy te¿ reklama znajduj¹ swoje odzwierciedlenie w dzia³alnoœci wielu osób. Dobry okres dla poszerzenia krêgu przyjació³ czy te¿
nowych znajomoœci. Niekiedy nowa orientacja i pocz¹tek kariery artystycznej. Przy z³ych aspektach w³adcy zaznacza siê ryzykanctwo, ekstrawagancja i chybione reformy.
W 12 DOMU natalnym
Dobry okres dla wszelkich prac o tajnym charakterze. Ogólnie jest to
okres raczej nieprzychylny, sprzyjaj¹cy izolacji, samotnoœci, tendencjom
masochistycznym, utracie wolnoœci. Praca zwykle wymagaj¹ca du¿ego
zaanga¿owania i poœwiêcenia siê. Podatnoœæ na wp³ywy innych, a tak¿e
na choroby. Prawdopodobna hospitalizacja.

2 DOM S
OLARNY W DOMA
CH NA
TALNY
CH
SOLARNY
DOMACH
NAT
ALNYCH
W 1 DOMU natalnym
Dotyczy informacji o sprawach finansowych, których wyniki s¹ zale¿ne
od dobrych lub z³ych aspektów w³adcy domu. Ogólnie zwykle s¹ dobre
rokowania w tej dziedzinie.
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W 2 DOMU natalnym
Uaktywnione s¹ wszelkie sprawy zwi¹zane z 2 domem natalnym, jego
w³adc¹, a dodatkowo ze znakiem Byka i Wenus.
W 3 DOMU natalnym
Zarobione pieni¹dze pochodz¹ z wszelkiego rodzaju dzia³alnoœci intelektualnej (np. dziennikarze, pisarze, nauczyciele itp). Mo¿liwe krótkie podró¿e przynosz¹ce wymierne korzyœci. Przy z³ych aspektach w³adcy domu
– brak rozs¹dku w sprawach finansowych, rozrzutnoœæ.
W 4 DOMU natalnym
Dochody dziêki pracy w domu lub przy domu. Istnieje okazja do zakupu
domu, przemeblowania, upiêkszenia. Ceni siê bardziej wiêzi rodzinne,
przede wszystkim z rodzicami.
W 5 DOMU natalnym
Prawdopodobieñstwo wygranej na loterii, w grach liczbowych, spekulacjach. W sensie pozytywnym wzrost dochodów tak¿e poprzez w³asn¹ dzia³alnoœæ artystyczn¹. Niekiedy korzystne uk³ady damsko-mêskie. Pomoc¹
mog¹ byæ dobrze ustawione dzieci. Przy z³ych aspektach w³adcy, wszelkie
przygody mi³osne koñcz¹ siê mniejszym lub wiêkszym skandalem,
a tak¿e trwonienie maj¹tku w hazardzie.
W 6 DOMU natalnym
Dodatkowe dochody dziêki wytê¿onej pracy, nowym zobowi¹zaniom lub
w formie nagrody czy premii uznaniowej. Przy z³ych aspektach w³adcy
obni¿enie dochodów, dochody nieadekwatne do wk³adu pracy, pieni¹dze
potrzebne na podreperowanie zdrowia.
W 7 DOMU natalnym
Zarobki pochodz¹ z nowych kontraktów, dziêki publicznej dzia³alnoœci,
u niektórych poprzez korzystnie zawarte ma³¿eñstwo, posag. Przy z³ych
aspektach w³adcy zbyt materialistyczne podejœcie do spraw partnerskich, straty przez nieodpowiedzialnego partnera, Ÿle prowadzone inwestycje.
W 8 DOMU natalnym
Korzyœci materialne poprzez spadki, darowizny, legaty, dziêki partnerowi. Przy z³ych aspektach w³adcy – straty, zad³u¿enie, „sprzedajny seks”
(co musi znaleŸæ swe odzwierciedlenie w horoskopie natalnym). W cha-
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rakterze zaznaczy siê zazdroœæ, instynkt posiadania, niezdrowe praktyki
seksualne.
W 9 DOMU natalnym
Sukcesy finansowe dziêki nauczaniu, wyjazdom zagranicznym, obcokrajowcom. Przy z³ych aspektach w³adcy – nonszalancja finansowa, zbywanie obowi¹zków w imiê w³asnej wolnoœci i niezale¿noœci, straty poprzez
podró¿e zagraniczne, zbytnie folgowanie swym zachciankom.
W 10 DOMU natalnym
Prawdopodobne zaspokojenie w³asnych ambicji poprzez podniesienie swego
statusu finansowego i zawodowego. Przy z³ych aspektach, podniesienie statusu dziêki protekcji lub ³apówkom, rozczarowania w sprawach zawodowych,
skandale lub po³o¿enie wymagaj¹ce dodatkowych zarobków czy kredytów.
W 11 DOMU natalnym
Plany zawodowe, a co za tym idzie i zarobkowe zwi¹zane s¹ z gronem
przyjació³. Prawdopodobnie mo¿na liczyæ na ich powa¿n¹ pomoc materialn¹ lub protekcjê. Nieoczekiwane prezenty od przyjació³. Przy z³ych
aspektach w³adcy – przyjaciele zawodz¹ lub s¹ nieodpowiedzialni, zazdroœni, bardziej szkodz¹ ni¿ pomagaj¹ poprzez sw¹ lekkomyœlnoœæ. Nieoczekiwane straty.
W 12 DOMU natalnym
Dochody najczêœciej pochodz¹ z nielegalnych Ÿróde³ lub pracy „poza scen¹” czy te¿ w ró¿nych tajnych s³u¿bach. Przy z³ych aspektach pieni¹dze
poch³ania d³ugotrwa³e lub kosztowne leczenie czy hospitalizacja osoby
lub cz³onka jej rodziny.
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W 1 DOMU natalnym
Osoby staj¹ siê wyj¹tkowo ruchliwe tak w sensie fizycznym, jak i intelektualnym. Wiele dotychczas omijanych spraw zaczyna interesowaæ. Zwraca siê wiêksz¹ uwagê na swoje otoczenie, rodzeñstwo, s¹siadów. Dominuje
chêæ zmiany, wszelka rutyna zaczyna nudziæ, interesuj¹ podró¿e, a tak¿e
mo¿e nast¹piæ przeprowadzka do innego miejsca. Przy z³ych aspektach
w³adcy, osoba staje siê bardziej przebieg³a i nieco powierzchowna, rozbiegana.
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W 2 DOMU natalnym
Osoba zaczyna myœleæ bardziej praktycznie. Zastanawia siê nad swoj¹
sytuacj¹ materialn¹ i nad dodatkowymi Ÿród³ami dochodów, którymi mog¹
byæ wszelkie dziedziny intelektualne, handel lub podró¿e.
W 3 DOMU natalnym
Podkreœlone s¹ wszystkie sprawy natalnego 3-go domu i aspekty jego
w³adcy, jak i dodatkowo znak BliŸni¹t i aspekty Merkurego.
W 4 DOMU natalnym
Zainteresowaniem objête bêd¹ w tym roku solarnym wszelkie sprawy
dotycz¹ce rodziny, domu, kraju, korzeni, rodziców. U niektórych wzbudzi
siê chêæ odwiedzenia rodziny w kraju lub za granic¹, powrót do stron
rodzinnych. Przebywaj¹cy na obczyŸnie zechc¹ odwiedziæ kraj rodzinny
lub do niego powróciæ na sta³e. Inni bêd¹ sprawdzaæ swe drzewo genealogiczne lub analizowaæ zagadnienia zwi¹zane z tradycj¹. Wykonywana
praca bêdzie prawdopodobnie przeniesiona na dom i jego sprawy. Dobry
okres dla pisarzy, kompozytorów, wszystkich, którzy mog¹ swój zawód
uprawiaæ w domu.
W 5 DOMU natalnym
Okres sprzyja dzia³alnoœci twórczej tak intelektualnej, jak i artystycznej.
Mo¿liwoœæ poznania interesuj¹cych ludzi: pisarzy, dziennikarzy, ludzi teatru czy kina, TV itp., którzy mog¹ zainteresowaæ siê nasz¹ dzia³alnoœci¹, talentem. Wzbudzi siê tak¿e zainteresowanie p³ci¹ przeciwn¹. Dla
kobiet niesie brzemiennoœæ. Przy z³ych aspektach w³adcy, tendencja do
popuszczania wodzy swej fantazji i zachciankom, pustych i powierzchownych romansów, uwik³ania siê w hazard.
W 6 DOMU natalnym
Jest to sprzyjaj¹cy okres do wypracowania wiêkszego zdyscyplinowania
i odpowiedzialnoœci, przy za³o¿eniu, ¿e w³adca domu tworzy dobre aspekty. Przy z³ych aspektach, przeciwnie, bêdziemy chaotyczni, nieodpowiedzialni, nie wierz¹cy w swoje mo¿liwoœci lub przeceniaj¹cy je. Równie¿
zainteresowanie w³asnym stanem zdrowia. Mo¿liwa choroba lub hospitalizacja kogoœ z otoczenia.
W 7 DOMU natalnym
Zaznacza siê potrzeba kontaktów miêdzyludzkich opartych g³ównie o mo¿noœæ wymiany pogl¹dów, idei. Dla niektórych okres publicznych wyst¹-
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pieñ. Dla innych ma³¿eñstwo, zawarcie znajomoœci zapocz¹tkowanej przez
korespondencjê (np. poprzez biura matrymonialne), a tak¿e przy z³ych
aspektach w³adcy – procesy, niechêæ do podejmowania decyzji, zmiennoœæ czy kapryœnoœæ lub lekkie traktowanie zwi¹zków.
W 8 DOMU natalnym
Wzmaga siê zdolnoœæ koncentracji, intuicja oraz zainteresowanie dzia³alnoœci¹ finansow¹. Przy z³ych aspektach w³adcy istnieje ryzyko nieszczêœliwego wypadku oraz œmierci kogoœ z krewnych czy te¿ bliskich znajomych.
W 9 DOMU natalnym
Okres pobudzenia zainteresowania sprawami spo³ecznymi, prawnymi, polityk¹, religi¹. U niektórych chêæ podjêcia studiów w kraju czy te¿ poza
granicami. Ogólnie tendencja do zmiany otoczenia poprzez podró¿e, wycieczki. Mo¿liwy jest tak¿e wyjazd z kraju kogoœ krewnego np. brata lub
te¿ siostry.
W 10 DOMU natalnym
Wzmaga energiczne dzia³ania w celu osi¹gniêcia kariery zawodowej, podniesienia swego znaczenia w oczach innych, dbania o swój presti¿. Przy
z³ych aspektach w³adcy nieskoordynowane dzia³ania zawodowe przyczyniaj¹ wiêcej szkody ni¿ po¿ytku, wystêpuje mo¿liwoœæ skandali lub utraty
swej pozycji.
W 11 DOMU natalnym
Okres nowych planów i znajomoœci, które mog¹ zaowocowaæ prawdziwie
trwa³¹ przyjaŸni¹. Bogate ¿ycie towarzyskie, mo¿liwoœæ realizowania w³asnych marzeñ czy pragnieñ. Przy z³ych aspektach w³adcy domu, przyjaŸnie i przyjaciele okazuj¹ siê zawodni. Dzia³anie ich mo¿e przynieœæ
uszczerbek dla dobrego imienia osoby. Niektórzy pofolguj¹ swym zachciankom czy kaprysom p³ac¹c za to w póŸniejszym okresie doœæ wysok¹ cenê.
W 12 DOMU natalnym
Dobry okres dla pewnych dziedzin dzia³alnoœci np. dla osób pracuj¹cych
w s³u¿bach tajnych, kryminalistyce itp. W charakterze ludzi wzrasta intuicja, bardziej podœwiadomy ni¿ logiczny sposób postêpowania. Przy z³ych
aspektach w³adcy istnieje ryzyko procesu s¹dowego lub strat zwi¹zanych
z krewnymi (bratem, siostr¹).
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W 1 DOMU natalnym
Akcentowane s¹ g³ównie sprawy domu, rodziny, rodziców, dla których poœwiêcamy wiêcej czasu ni¿ zwykle. W charakterze mo¿e zaznaczyæ siê pewna zmiennoœæ nastrojów, wiêksza kapryœnoœæ, jak te¿ nadwra¿liwoœæ.
W 2 DOMU natalnym
Sprawy finansowe skupiaj¹ siê wokó³ potrzeb domu, rodziny. Przeznaczamy nasze zarobki na upiêkszanie mieszkania, dokonanie potrzebnych
remontów czy przeróbek. Jest mo¿liwy w tym okresie zakup domu, mieszkania, dzia³ki. W wielu przypadkach uzyskanie pomocy ze strony rodziny. Potêguje siê zdolnoœæ i potrzeba oszczêdzania.
W 3 DOMU natalnym
Nie jest to zbyt stabilny okres dla spraw domowych i rodzinnych. Wiêkszoœæ osób odczuwa nieuzasadnione podekscytowanie, znudzenie status
quo, pragnienie zmiany otoczenia. St¹d rutynowe dzia³ania zwi¹zane
z domem schodz¹ jakby na dalszy plan, natomiast wzrasta tendencja do
podró¿owania, przeprowadzki, opuszczenia domu na pewien okres czasu. Niekiedy oznacza wyjazd ojca lub matki.
W 4 DOMU natalnym
Wyeksponowane s¹ sprawy zwi¹zane z 4 domem natalnym, jego w³adc¹ oraz
nale¿y sprawdziæ znak Raka i aspekty natalnego oraz solarnego Ksiê¿yca.
W 5 DOMU natalnym
Korzystny okres dla wszelkiej dzia³alnoœci artystycznej wykonywanej
w domu (malarstwo, rzeŸba, komponowanie itp.), poci¹g do gier hazardowych,
zwykle dobre kontakty z dzieæmi i m³odymi ludŸmi. Dla kobiet mo¿liwa ci¹¿a.
W 6 DOMU natalnym
W tym roku wiêcej czasu poœwiêcimy pracy zwi¹zanej z naszym domem lub
pracy zawodowej wykonywanej w domu. Przy z³ych aspektach zmiana miejsca
pracy na mniej korzystn¹ lub jej utrata. Mo¿liwa choroba jednego z rodziców.
W 7 DOMU natalnym
Okres niezbyt pomyœlny. Mo¿liwe k³opoty rodzinne, procesowanie siê
z partnerami ³¹cznie z mo¿liwoœci¹ procesu rozwodowego. Przy dobrych
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aspektach w³adcy pomyœlne uk³ady partnerskie lub wygrane procesy
dotycz¹ce g³ównie spraw maj¹tkowych.
W 8 DOMU natalnym
Mo¿liwoœæ korzystania z pieniêdzy partnera, otrzymanie spadku. Przy
z³ych aspektach prawdopodobieñstwo ¿a³oby w rodzinie, rozpadu rodziny wskutek œmierci jednego z rodziców. Zniszczenie domu poprzez po¿ar
lub powódŸ. Sprawy seksualne przyczyni¹ zmartwienia.
W 9 DOMU natalnym
W tym okresie istnieje mo¿liwoœæ wyjazdu rodziny za granicê nawet na sta³e,
podjêcie studiów w kraju lub poza krajem, podró¿e. W charakterze osób zaznaczy siê nerwowoœæ, impulsywnoœæ, chêæ ekspansywnego dzia³ania.
W 10 DOMU natalnym
Wskazuje na wa¿ne wydarzenia dotycz¹ce rodziny lub rodziców. Mo¿liwoœæ awansu dla rodzica lub on pomo¿e osobie. Przy z³ych aspektach
w³adcy, nadmierna opiekuñczoœæ jednego z rodziców mo¿e nam przysporzyæ k³opotów, zaœ dla osób zajmuj¹cych siê polityk¹ niebezpieczeñstwo
przewrotu politycznego, który odsunie ich od tej dzia³alnoœci.
W 11 DOMU natalnym
Pomoc przyjació³ w sprawach dotycz¹cych rodziny, domu, problemów rodzinnych. Plany zwi¹zane z nieruchomoœciami. Przy z³ych aspektach w³adcy przyjaciele mog¹ okazaæ siê nieprzychylni stosunkom rodzinnym osoby.
W 12 DOMU natalnym
K³opoty domowe, chêæ izolowania siê od œwiata zewnêtrznego w „pieleszach domowych”. Przy z³ych aspektach w³adcy trudnoœci, dzia³anie skrytych wrogów gro¿¹cych komuœ z domowników, choroba lub hospitalizacja
jednego z rodziców.
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W 1 DOMU natalnym
Tendencja do ekspansji, podjêcia dzia³alnoœci twórczej. U niektórych zaznacz¹
siê sprawy dzieci, które teraz nabior¹ szczególnego znaczenia. U kobiet
mo¿liwa ci¹¿a. Ponadto bêdziemy nastawieni bardziej rozrywkowo, optymistyczniej, a nawet niektórzy nieco frywolnie. Romanse i przygody mi-
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³osne skusz¹ niejedn¹ osobê. Przy z³ych aspektach w³adcy grozi nam zbytnie folgowanie swym zachciankom.
W 2 DOMU natalnym
Prawdopodobnie polepszenie sytuacji materialnej poprzez dobre inwestycje, lokatê kapita³u czy szczêœliw¹ grê na gie³dzie. Mo¿liwe profity
z pracy twórczej o charakterze artystycznym. Równie¿ zwi¹zki damskomêskie bêd¹ dla niektórych owocne tak w sensie psychicznym, jak te¿
materialnym.
W 3 DOMU natalnym
Okres, w którym silnie wzrasta nasza zdolnoœæ komunikowania siê, towarzyskoœæ. Rumieñców nabieraj¹ nasze kontakty z otoczeniem, krewnymi.
Chêtnie zapraszamy naszych znajomych i jesteœmy zapraszani. Wykazujemy wiêksz¹ inicjatywê w dzia³alnoœci twórczej. Sk³onnoœæ do podró¿y,
a nawet chêæ zmiany miejsca zamieszkania.
W 4 DOMU natalnym
Nasze zainteresowanie skupia siê teraz wokó³ domu, rodziny, dzieci
(u kobiet brzemiennoœæ). Jesteœmy bardziej otwarci, interesuje nas wystrój czy te¿ stworzenie wiêkszego komfortu i tu bêdziemy inwestowaæ
nasze fundusze. Mo¿liwoœæ zakupu domu lub przekazanie go dzieciom.
Przy z³ych aspektach w³adcy, mo¿e zaistnieæ trwonienie ojcowizny, niechêæ do spraw rodzinnych lub zajmowania siê obowi¹zkami domowymi.
W 5 DOMU natalnym
Podkreœlone s¹ wszystkie sprawy zwi¹zane z 5 domem natalnym i jego w³adc¹, dodatkowo znak Lwa i aspekty S³oñca tak natalnego, jak i solarnego.
W 6 DOMU natalnym
Rok wytê¿onej twórczej pracy. Przy z³ych aspektach w³adcy, mimo du¿ego zaanga¿owania siê w dzia³alnoœæ nie przyniesie ona spodziewanych
profitów ani szczególnego uznania. Ponadto sk³onnoœæ do chorób, choroba dziecka i wydatki z tym zwi¹zane. Straty finansowe przez lekkomyœlnoœæ lub Ÿle rozplanowany bud¿et domowy.
W 7 DOMU natalnym
Prawdopodobny sukces w dzia³alnoœci artystycznej, wzrost popularnoœci, nowy zwi¹zek partnerski lub ma³¿eñski. Przy z³ych aspektach planet
k³opoty u ukochanej osoby lub przez ni¹.
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W 8 DOMU natalnym
Rok rozliczeñ finansowych z partnerem, wyrównanie lub wyegzekwowanie zaleg³ych d³ugów. Ponadto wzmaga siê pobudliwoœæ seksualna, która
pcha do nowych zwi¹zków. Przy niekorzystnych aspektach mo¿liwe rozstanie, koniec mi³oœci, choroba lub œmieræ dziecka.
W 9 DOMU natalnym
Rozszerzenie twórczej dzia³alnoœci tak w kraju, jak i za granic¹. Podpisanie korzystnego kontraktu, otrzymanie stypendium, mo¿liwy wyjazd
dziecka za granicê na d³u¿szy okres czasu. Dobry okres równie¿ na wymianê kulturaln¹ czy stosunki towarzyskie z obcokrajowcami. Dla niektórych zwrot ku filozofii lub religii.
W 10 DOMU natalnym
Korzystny czas dla podniesienia kwalifikacji zawodowych, umocnienia
swej pozycji, staranie siê o poparcie osób z autorytetem. Awans spo³eczny mog¹ zdobyæ równie¿ nasze dzieci, co i nam przynosi radoœci. Przy
z³ych aspektach mo¿liwe skandale np. poprzez wykrycie romansu z szefem czy sekretark¹, sprzeniewierzenie pieniêdzy przedsiêbiorstwa, ryzykowne inwestycje itp.
W 11 DOMU natalnym
Przy dobrych aspektach planet rok niezwykle korzystny dla szerokiej
dzia³alnoœci publicznej, realizacji w³asnych marzeñ, pozwala zab³ysn¹æ
artystom. Przy z³ych aspektach nieprzemyœlane dzia³ania przyczyni¹ trosk
i k³opotów.
W 12 DOMU natalnym
Niezbyt korzystny okres. Dla kobiet mo¿liwe urodzenie nieœlubnego lub
poczêcie nieprzewidzianego potomka. Prawdopodobne zwi¹zki pozama³¿eñskie. W psychice zaznacza siê chêæ izolacji od otoczenia.
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W 1 DOMU natalnym
Rok mo¿e zaznaczyæ siê obni¿eniem stopy ¿yciowej. Praca nie przynosi
spodziewanych profitów. Prawdopodobne obci¹¿enie dodatkowymi obowi¹zkami. Niemniej okres ten sprzyja wszelkim zajêciom zwi¹zanym ze
s³u¿b¹ zdrowia i handlem. W charakterze zaznaczy siê obowi¹zkowoœæ,
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wiêksza praktycznoœæ, ale u wielu osób wkradnie siê pesymizm, niewiara
we w³asne si³y, niedocenianie swych mo¿liwoœci.
W 2 DOMU natalnym
Nasze zainteresowania poch³onie praca, finanse, chêæ zabepieczenia materialnego. Przy niekorzystnych aspektach planet ograniczenie mo¿liwoœci zarobkowych wskutek z³ego stanu zdrowia. Przejœcie na rentê lub
emeryturê.
W 3 DOMU natalnym
Zmiany dotycz¹ g³ównie pracy lub podjêcia siê dodatkowego zatrudnienia. Mo¿liwe tak¿e zajêcie poza obrêbem miejsca zamieszkania, st¹d czêste dojazdy. Dobry okres dla wszelkiej dzia³alnoœci intelektualnej, jak
pisanie, wydawanie, nauczanie. Przy niekorzystnych aspektach planet
prawdopodobieñstwo zachorowañ.
W 4 DOMU natalnym
Mo¿liwoœæ podjêcia pracy razem z jakimœ cz³onkiem rodziny lub dodatkowej pracy wykonywanej w domu (np. t³umaczenia, cha³upnictwo itp.).
Niektórzy zainteresuj¹ siê jak¹œ form¹ kolekcjonerstwa. Przy z³ych aspektach w³adcy uzale¿nienie siê od rodziców lub ich choroba. Nieprzyjemnoœci ze strony krewnych.
W 5 DOMU natalnym
Prawdopodobnie zasmakujemy w pracy, któr¹ bêdziemy chêtnie wykonywaæ i która ma du¿¹ szansê byæ ocenion¹ pozytywnie, a nawet przynieœæ
nagrodê czy wyró¿nienie. Dla artystów jest to wspólne z domownikami
przygotowanie wystawy, satysfakcjonuj¹cy wystêp czy inna zauwa¿alna
publicznie forma wyrazu. Jest tak¿e mo¿liwoœæ podjêcia siê dodatkowego
zajêcia w czasie urlopu lub wakacji.
W 6 DOMU natalnym
Podkreœlone s¹ wszystkie sprawy zwi¹zane z 6 domem natalnym i jego
w³adc¹, dodatkowo rozpatrujemy znak Panny i jej w³adcê – Merkurego.
W 7 DOMU natalnym
Dobry okres dla wspó³pracy, kontraktów, dzia³alnoœci publicznej. Dla niektórych osób bêdzie to uczestniczenie w dzia³alnoœci partnera i w rozwi¹zywaniu jego problemów. Przy z³ych aspektach w³adcy domu mo¿liwoœæ
procesu zwi¹zanego z prac¹.
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W 8 DOMU natalnym
Okres ten niesie wzmo¿on¹ koncentracjê i intuicjê, zdolnoœæ bardziej
wnikliwego rozwi¹zywania spraw i problemów. Ogólnie jednak niezbyt
korzystny rok dla przeprowadzania zmian, chyba ¿e wyst¹pi taka koniecznoœæ. Niebezpieczny dla zdrowia partnera lub innych osób z nami
zwi¹zanych.
W 9 DOMU natalnym
Okres korzystny dla podniesienia kwalifikacji zawodowych przez dodatkowy kurs, studia zaoczne itp. Mo¿liwoœæ podjêcia nauki lub pracy za
granic¹.
W 10 DOMU natalnym
Jest to okres dla wzmo¿onego zaanga¿owania siê w robienie kariery. Bêdziemy bardziej wytrzymali, odpowiedzialni, uwa¿ni, zdolni nagi¹æ siê do
wymogów szefa lub sami staniemy siê bardziej wymagaj¹cy od naszych
wspó³pracowników. W ka¿dym razie okres mo¿e zaowocowaæ uznaniem,
nagrod¹ czy premi¹. Nale¿y uwa¿aæ na zdrowie, gdy¿ intensywna praca,
du¿e napiêcie psychiczne, które bêdzie nam towarzyszyæ mo¿e je nadwyrê¿yæ.
W 11 DOMU natalnym
W tym roku mo¿emy dla naszych pomys³ów i idei pozyskaæ pomoc przyjació³ czy znajomych. Jest tak¿e prawdopodobieñstwo wci¹gniêcia siê
w dzia³alnoœæ niekonwencjonalnych grup zawodowych, spo³ecznych czy
ideowych.
W 12 DOMU natalnym
Korzystny okres dla wszelkiej dzia³alnoœci wymagaj¹cej odosobnienia lub
wykonywanej samodzielnie. Przy z³ych aspektach planet, mo¿liwe k³opoty zawodowe, chroniczna choroba, hospitalizacja, a nawet operacja.
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W 1 DOMU natalnym
Okres silnego wp³ywu innych na nasz¹ osobowoœæ lub przeciwnie chêæ
wp³ywania na otoczenie. Wzrasta potrzeba zwi¹zku partnerskiego. Osoba negatywnie reaguje na samotnoœæ. Mo¿liwa legalizacja trwaj¹cego ju¿
zwi¹zku, spotkanie by³ego partnera ma³¿eñskiego. Dla niektórych pierw-
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sze oznaki politycznej czy spo³ecznej roli lub uzewnêtrznianie takich
ambicji.
W 2 DOMU natalnym
Okres niesie zwrócenie uwagi na finanse swoje i partnerów. Mo¿liwoœæ
uzyskania wspólnych profitów lub obopólnych strat, co zale¿y od aspektów planet. To samo odnosi siê do doœæ kosztownych procesów s¹dowych,
przed którymi stan¹ pewne osoby.
W 3 DOMU natalnym
Doskona³y okres do rozwiniêcia ¿ycia towarzyskiego, wspólnych wycieczek, do popularyzowania idei. Harmonijne stosunki rodzinne i z otoczeniem. Przy z³ych aspektach w charakterach niektórych osób zaznaczy siê
k³ótliwoœæ, bezmyœlnoœæ, plotkarstwo, a to ju¿ tylko jeden krok do k³opotów z otoczeniem, niesnasek w zwi¹zkach, zrywanie ich, a nawet wyprowadzenie siê wspó³ma³¿onka.
W 4 DOMU natalnym
Jest to okres, w którym zaznaczy siê wiêksza wiêŸ z domem, rodzin¹, chêæ
za³o¿enia w³asnej rodziny. Dla osób wolnych mo¿liwoœæ zawarcia zwi¹zku
ma³¿eñskiego lub zalegalizowania ju¿ istniej¹cego. Przy wszelkich inwestycjach zwi¹zanych z domem, jego remontem, kupnem czy przedekorowaniem mo¿na liczyæ na pomoc rodziców. Dla dzia³aczy politycznych jest
to sukces partii opozycyjnej.
W 5 DOMU natalnym
Znaczenie nabiera wspó³praca z osobami mog¹cymi pomóc nam w dzia³alnoœci pozwalaj¹cej na publiczny rozg³os. Sprzyja kontraktom zwi¹zanym z teatrem, kinematografi¹, re¿yseri¹ itp. Przy niekorzystnych
aspektach mo¿liwoœæ skandalicznych afer, mi³osnych zwi¹zków pozama³¿eñskich, procesy lub wrogoœæ ze strony w³asnych dzieci, a tak¿e straty
wskutek gier hazardowych.
W 6 DOMU natalnym
W tym roku powodzeniem bêdzie siê cieszyæ wszelka wspó³praca grupowa, dobre ustawienie siê dziêki protekcji dobrze postawionego partnera
(mê¿a, ¿ony) lub jego profesjonalizm. Mo¿liwoœæ dodatkowego obci¹¿enia prac¹. Przy z³ych aspektach, uzale¿nienie lub podporz¹dkowanie siê
wspó³ma³¿onkowi tak w domu, jak i zawodowo.
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W 7 DOMU natalnym
Znaczenia nabieraj¹ tu wszelkie sprawy zwi¹zane z 7 domem natalnym oraz jego w³adc¹, jak równie¿ znak Wagi i aspekty oraz po³o¿enie
Wenus.
W 8 DOMU natalnym
Mo¿liwoœæ otrzymania spadku, darowizny, zwi¹zanie siê z dobrze sytuowanym partnerem. Harmonijne wspó³¿ycie seksualne. Przy z³ych aspektach, procesowanie siê o spadek, podwa¿enie wiarygodnoœci testamentów,
legatów, k³opoty z ubezpieczeniami lub Izb¹ Skarbow¹. Sk³onnoœæ do traktowania seksu jako „sportowej” rozrywki. Reorganizacja ma³¿eñstwa
poprzez rozwód lub œmieræ partnera.
W 9 DOMU natalnym
Wieloœæ kontaktów z powodu dodatkowej nauki, dobrych kontraktów,
szczególnego zainteresowania dzia³alnoœci¹ ró¿nych grup, poœród których pragniemy siê znaleŸæ. Udane podró¿e oraz stosunki z zagranic¹. Raczej przelotne ni¿ trwa³e zwi¹zki. Przy z³ych aspektach w³adcy
prawdopodobieñstwo rozstañ czy rozwodów i wyjazd partnera, zwykle za granicê.
W 10 DOMU natalnym
Rok bardziej korzystny dla innych ludzi ni¿ dla nas, z wyj¹tkiem gdy
w³adca 10 domu jest w 7 domu. Okres ten sprzyja wolnym zawodom.
Ponadto mo¿liwoœæ zrobienia kariery w oparciu o stosunki lub pozycjê
partnera. Prawdopodobieñstwo publicznego uznania i popularnoœci. Z³e
aspekty planet niwecz¹ powy¿sze oczekiwania.
W 11 DOMU natalnym
Okres ten sprzyja dzia³alnoœci w grupach wspólnych zainteresowañ, gdzie
mo¿emy poznaæ przysz³ego partnera ¿yciowego. S³u¿y umacnianiu zwi¹zków, pozyskiwaniu nowych przyjació³. Przy z³ych aspektach przyjaciele
staj¹ siê wrogami, mo¿liwe s¹ zdrady ma³¿eñskie.
W 12 DOMU natalnym
Niezbyt pozytywny okres dla wszelkich zwi¹zków partnerskich. Z jednej
strony sami nie bêdziemy nastrojeni zbyt towarzysko. Z drugiej strony
mo¿e ujawniæ siê niewiernoœæ partnera, niechciana ci¹¿a, choroby, hospitalizacja.
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8 DOM S
OLARNY W DOMA
CH NA
TALNY
CH
SOLARNY
DOMACH
NAT
ALNYCH
W 1 DOMU natalnym
Rok sprzyja pracy nad w³asn¹ osobowoœci¹ i g³êbi¹ oraz sprawom zwi¹zanym z kapita³em. Przy szczególnie niekorzystnych aspektach grozi utrata wiary we w³asne mo¿liwoœci, niepewnoœæ i nieuzasadnione obawy,
a nawet próby samobójcze.
W 2 DOMU natalnym
Mo¿liwoœæ dziedziczenia, zapisów. Przy z³ych aspektach straty finansowe, g³ównie przez partnerów. Niebezpieczeñstwo utraty maj¹tku.
W 3 DOMU natalnym
Rozwiniêcie mo¿liwoœci intelektualnych, zainteresowanie naukami paranormalnymi. Mo¿liwoœæ uczestniczenia w ró¿norodnych zjazdach lub te¿
spotkaniach. Przy z³ych aspektach niebezpieczeñstwo w podró¿y dla krewnych, niekiedy œmieræ kogoœ z rodzeñstwa.
W 4 DOMU natalnym
Wzrasta zainteresowanie sprawami rodziny, a nawet pewna zaborczoœæ.
Przy z³ych aspektach mo¿e byæ to dramatyczny rok dla rodziny jako takiej lub dla jednego z rodziców. Prawdopodobieñstwo strat w domu poprzez po¿ar, powódŸ lub inny rodzaj zniszczenia.
W 5 DOMU natalnym
W tym okresie wzrasta zainteresowanie p³ci¹ przeciwn¹ z powodu wiêkszego
pobudzenia seksualnego. Przy z³ych aspektach grozi to przypadkowymi zwi¹zkami, osoba staje siê niewolnikiem w³asnych namiêtnoœci, zrywanie zwi¹zków, ekscesy i afery mi³osne. Mo¿liwoœæ choroby lub œmierci dziecka.
W 6 DOMU natalnym
Jest tu mo¿liwoœæ wci¹gniêcia siê w pracê zwi¹zan¹ z kapita³em, bankowoœci¹, ogólnie cudzymi pieniêdzmi. Przy z³ych aspektach nadmierne obci¹¿enie prac¹ lub podjêcie zobowi¹zañ, którym nie jesteœmy w stanie sprostaæ
prowadz¹cych do za³amañ psychicznych, frustracji, a tak¿e utraty zdrowia.
W 7 DOMU natalnym
Okres wielu zmian w ¿yciu zwi¹zanych z partnerem, funduszami, sprawami publicznymi. Przy z³ych aspektach gro¿¹ rozwody, sprawy s¹dowe
dotycz¹ce podzia³u finansów, spo³eczny skandal, œmieræ partnera.
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W 8 DOMU natalnym
Nale¿y zwróciæ uwagê na wszystkie sprawy odnosz¹ce siê do 8 domu
natalnego i jego w³adcy, ponadto na znak Skorpiona oraz Marsa, jak te¿
Plutona.
W 9 DOMU natalnym
Dla wielu osób jest to nowy œwiatopogl¹d, zainteresowanie filozofi¹, religi¹, astrologi¹ i naukami paranormalnymi. Korzystny okres do pobytów
za granic¹, umieszczenia kapita³u w zagranicznych firmach ubezpieczeniowych czy bankach. Przy z³ych aspektach wszystkie w/w sprawy przebiegaj¹ negatywnie.
W 10 DOMU natalnym
Przy korzystnych aspektach dobry rok do robienia kariery, zaznaczenia
swej pozycji zawodowej, zyskanie uznania, nagrody i dobrej wspó³pracy
z szefem. Przy negatywnych aspektach prawdopodobieñstwo utraty stanowiska, presti¿u zawodowego, nara¿enie siê na naganê, a nawet na znies³awienie.
W 11 DOMU natalnym
Wci¹gniêcie siê w dzia³alnoœæ grup wspólnych zainteresowañ, pozyskanie
protekcji lub pomocy ze strony przyjació³ we w³aœciwym planowaniu inwestycji, bud¿etu. Ciekawy zwi¹zek o pod³o¿u seksualnym. Przy z³ych
aspektach planet przyjaciele oka¿¹ siê zawodni, straty przez nich. Niebezpieczeñstwo wci¹gniêcia siê w dzia³alnoœæ negatywnych sekt.
W 12 DOMU natalnym
U wielu osób wyst¹pi zainteresowanie dziedzinami paranormalnymi, sprawami tajemnymi czy okultystycznymi. Ogólnie i bez z³ych aspektów nie
jest to dobry okres. Przy z³ych aspektach istnieje mo¿liwoœæ choroby, szanta¿u ze strony ukrytych wrogów, gwa³tu, stania siê ofiar¹ terrorystów,
nawet otarcia siê o œmieræ.

9 DOM S
OLARNY W DOMA
CH NA
TALNY
CH
SOLARNY
DOMACH
NAT
ALNYCH
W 1 DOMU natalnym
Korzystny okres dla studiów, kontaktów zagranicznych, podjêcia dzia³alnoœci naukowej. Osoba ma wiêcej optymizmu, wiary w swoje mo¿liwoœci,
stara siê rozszerzyæ swój œwiatopogl¹d, jest bardziej tolerancyjna.
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W 2 DOMU natalnym
Prawdopodobieñstwo s³u¿bowego lub te¿ zarobkowego wyjazdu za
granicê.
W 3 DOMU natalnym
Zdecydowanie dobry okres dla poszerzenia swej wiedzy poprzez liczne
wyjazdy zwi¹zane z prac¹, np. sta¿em, nauk¹, wymian¹ informacji. Korzystny dla wszystkich intelektualistów. Mo¿liwa pomoc ze strony rodzeñstwa.
W 4 DOMU natalnym
Wprawdzie nie jest to okres dla umacniania wiêzi rodzinnych, ale jest
mo¿liwoœæ wyjazdu za granicê do rodziny, przyjazd cz³onka rodziny
z zagranicy, podjêcie wspólnych z rodzin¹ dzia³añ na rzecz jakiejœ idei.
W 5 DOMU natalnym
Mo¿liwoœæ prowadzenia dzia³alnoœci twórczej za granic¹. Wyjazd z kraju któregoœ z dzieci. Prawdopodobny flirt lub nieco g³êbszy zwi¹zek
z obcokrajowcem. Przy z³ych aspektach zbyt ekspansywne dzia³ania,
nadzieje bez pokrycia, przykre w konsekwencji romanse z osobami
z zagranicy.
W 6 DOMU natalnym
Dobry okres dla pracy intelektualnej. Mo¿liwoœæ wykazania swych w³asnych pogl¹dów czy koncepcji. Udane wyjazdy zagraniczne do pracy lub
na sta¿ czy stypendium. Przy z³ych aspektach nieudane podró¿e gro¿¹ce
chorobami tam nabytymi (np. malaria, choroby weneryczne itp.).
W 7 DOMU natalnym
Okres sprzyja popularyzacji w³asnych pogl¹dów, ³atwoœæ uzyskania publicznego uznania, sytysfakcjonuj¹ce zwi¹zki tak¿e z obcokrajowcami tak
biznesowe, jak i osobiste, nawet ma³¿eñstwo. Przy niekorzystnych aspektach ³atwo o utratê dobrej reputacji. Zwi¹zki z zagranic¹ nieudane, nie
nale¿y tak¿e w tym okresie wi¹zaæ siê z obcokrajowcami.
W 8 DOMU natalnym
Mo¿liwoœæ otrzymania spadku z zagranicy. Niektórzy zainteresuj¹ siê
miêdzynarodow¹ dzia³alnoœci¹ w nietypowych ugrupowaniach. Przy z³ych
aspektach niebezpieczeñstwa w podró¿y, fatalne skutki powi¹zañ finansowych z obcokrajowcami, niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia.
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W 9 DOMU natalnym
Zwracamy uwagê na sprawy dotycz¹ce 9 domu natalnego i jego w³adcy
oraz na znak Strzelca i aspekty Jowisza.
W 10 DOMU natalnym
Dobry okres dla robienia kariery w oparciu o zagranicê, udane wyjazdy
s³u¿bowe. Przy z³ych aspektach nale¿a³oby wstrzymaæ siê od wyjazdów
zagranicznych, które mog¹ wp³yn¹æ negatywnie na reputacjê osoby (np.
dla polityków), a nawet utratê stanowiska.
W 11 DOMU natalnym
Okres twórczych sukcesów, w których mog¹ udzieliæ wsparcia przyjaciele
w kraju i za granic¹. Mo¿liwoœæ nawi¹zania nowych przyjaŸni z obcokrajowcami. Przy z³ych aspektach wszystkie w/w sprawy przebiegaj¹ negatywnie.
W 12 DOMU natalnym
Okres sprzyjaj¹cy pracy intelektualnej np. t³umaczeniom. Ogólnie niezbyt
korzystny czas zw³aszcza przy negatywnych aspektach. Gro¿¹ k³opoty przez
obcokrajowców, mo¿liwoœæ wci¹gniêcia siê w tajn¹ i niezgodn¹ z prawem
dzia³alnoœæ (sekty, handel narkotykami, mafie wszelkiego rodzaju itp.) za
co grozi proces, utrata wolnoœci czy nawet d³ugoletnie wiêzienie.

10 DOM S
OLARNY W DOMA
CH NA
TALNY
CH
SOLARNY
DOMACH
NAT
ALNYCH
W 1 DOMU natalnym
Jest tu silne nastawienie na karierê. Poza tym wa¿ne s¹ wszystkie sprawy dotycz¹ce natalnego 10 domu i jego w³adcy oraz znak Kozioro¿ca
i aspekty Saturna.
W 2 DOMU natalnym
Zaznacza siê tu chêæ robienia kariery, podyktowana przede wszystkim
wzglêdami finansowymi.
W 3 DOMU natalnym
W uzyskaniu presti¿u i dzia³alnoœci dla kariery pomocni bêd¹ przyjaciele, dobrze postawieni krewni. Równie¿ sukces dziêki m¹dremu oraz logicznemu postêpowaniu, podró¿om, podniesieniu swych kwalifikacji
zawodowych.
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W 4 DOMU natalnym
Mo¿liwoœæ pokaŸnego dziedziczenia, które pomo¿e w uzyskaniu upragnionej pozycji spo³ecznej, jak i pomoc ze strony rodziców. Przy negatywnych
aspektach k³opoty przez któregoœ z rodziców, utrata wiarygodnoœci.
W 5 DOMU natalnym
Okres wskazuje na sukces – przy dobrze po³o¿onym S³oñcu – w dziedzinie
sztuki, sporcie lub dziêki hobby. W horoskopach kobiet urodzenie dziecka.
U wielu osób sukcesy zawodowe lub wyp³yniêcie na forum publiczne dziêki
pewnym powi¹zaniom romansowym. Niekiedy powodem do dumy bêdzie
dzia³alnoœæ dzieci. Przy z³ych aspektach straty lub kompromitacja wskutek afer mi³osnych lub niew³aœciwego zachowania dzieci.
W 6 DOMU natalnym
Mo¿liwoœæ odniesienia sukcesu poprzez wytê¿on¹ i mrówcz¹ pracê, dziêki wspó³pracownikom. Przy niekorzystnych aspektach laury z pracy zbieraj¹ inni.
W 7 DOMU natalnym
Osi¹gniêcia dziêki osobom zwi¹zanym z nami (partnerzy w biznesie, wspó³ma³¿onkowie itp.) Dla niektórych publiczne uznanie z dzia³alnoœci spo³ecznej czy te¿ wspiêcie siê wzwy¿ po drabinie politycznej. Z³e aspekty
sk³aniaj¹ ku uzale¿nieniu siê od innych, ukazuj¹ jawnych oponentów,
wrogów, uwik³anie siê w procesy.
W 8 DOMU natalnym
Okres pozytywnych spraw biznesowych, dobrej lokaty kapita³u, ca³kowita zmiana dotychczasowej pozycji zawodowej. Przy z³ych aspektach straty finansowe, skandale o pod³o¿u seksualnym, popadniêcie w d³ugi.
W 9 DOMU natalnym
W tym okresie mo¿e wzrosn¹æ chêæ poszerzenia swej wiedzy, pragnienie
podró¿y zagranicznych – przewa¿nie s³u¿bowych, które pozwalaj¹ na dzia³alnoœæ w kierunku kariery. Przy z³ych aspektach zaznaczy siê niew³aœciwa
ocena w³asnych mo¿liwoœci, wyjazdy zagraniczne nic pozytywnego nie przynios¹, mo¿na popaœæ w konflikt z prawem czy instytucjami religijnymi.
W 10 DOMU natalnym
Podkreœlone s¹ wszystkie sprawy 10 domu natalnego i jego w³adcy, oraz
znak Kozioro¿ca i aspekty Saturna tak natalnego, jak i solarnego.
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W 11 DOMU natalnym
Okres sprzyjaj¹cy wszelkim planom w oparciu o grupy wspólnych zainteresowañ. Dla niektórych osi¹gniêcie upragnionego celu. Pomoc ze strony
przyjació³. Przy z³ych aspektach zaistniej¹ sytuacje lub zaznaczy siê dzia³alnoœæ innych ludzi, które mog¹ podwa¿yæ nasz¹ reputacjê i uniemo¿liwiæ jakiekolwiek pozytywne dzia³ania.
W 12 DOMU natalnym
Dobry okres dla prac wykonywanych w izolacji lub wymagaj¹cych spokoju i koncentracji. Ogólnie niezbyt dobry okres. Mo¿liwoœæ skrytych dzia³añ naszych wrogów, podatnoœæ na negatywne wp³ywy lub te¿ wrêcz
niezdawanie sobie sprawy ze skutków pewnych naszych poczynañ.

11 DOM S
OLARNY W DOMA
CH NA
TALNY
CH
SOLARNY
DOMACH
NAT
ALNYCH
W 1 DOMU natalnym
W tym okresie mog¹ siê zrealizowaæ wszelkie plany i nadzieje. W charakterze zaznaczy siê u wielu osób pewna ekscentrycznoœæ, demonstrowanie
swej niezale¿noœci, zbudzi siê chêæ dzia³ania w szerszych krêgach czy
ugrupowaniach. Zawieranie nowych przyjaŸni. Przy negatywnych aspektach niepokój, chêæ zerwania pewnych uk³adów, które staj¹ siê niewygodne, nadmierne poczucie wolnoœci.
W 2 DOMU natalnym
Dobry okres dla uzyskiwania finansów poprzez pracê w grupach, zespo³ow¹ lub pomoc ze strony przyjació³.
W 3 DOMU natalnym
Plany mog¹ teraz wi¹zaæ siê z intelektualnym lub spo³ecznym dzia³aniem.
Znaczn¹ rolê odgrywa otoczenie, krewni, zawieranie znajomoœci czy przyjaŸni drog¹ korespondencyjn¹, liczne podró¿e.
W 4 DOMU natalnym
Plany zwi¹zane s¹ z rodzin¹ i domownikami. Przy z³ych aspektach d¹¿enie do usamodzielnienia siê, chêæ zerwania z restrykcjami ze strony rodziców i domem jako takim.
W 5 DOMU natalnym
Okres wiêkszej otwartoœci na ludzi, tendencje do dzia³alnoœci twórczej,
nawi¹zywanie krótkotrwa³ych, lecz fascynuj¹cych zwi¹zków damsko-mê-
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skich. Przy niekorzystnych aspektach k³opotliwe afery mi³osne, nieprzyjemnoœci przez dzieci, nieplanowana ci¹¿a itp.
W 6 DOMU natalnym
Mo¿liwoœæ realizowania planów zawodowych w oparciu o grupê przyjació³ czy znajomych. Zaanga¿owanie w prace spo³eczne, charytatywne itp.
Przy z³ych aspektach w³adcy utrata pracy, sk³onnoœæ do chorób, nieszczerzy przyjaciele dzia³aj¹cy na szkodê osoby.
W 7 DOMU natalnym
Prawdopodobieñstwo wolnego zwi¹zku. Wiele spraw zwi¹zanych lub zale¿nych od otoczenia. Przy z³ych aspektach dotychczasowe przyjaŸnie
przeradzaj¹ siê we wrogoœæ, rozwody, separacje.
W 8 DOMU natalnym
Dobry okres dla rozwoju duchowego, wewnêtrznego lub niekonwencjonalnych zainteresowañ. Przy z³ych aspektach mo¿liwa œmieræ bliskiej
osoby, zerwanie przyjaŸni, zawalenie siê pewnych planów ¿yciowych.
W 9 DOMU natalnym
PrzyjaŸnie lub plany zwi¹zane z zagranic¹, poszerzenie œwiatopogl¹du
o kierunki filozoficzne, religijne, paranormalne i inne. Liczne podró¿e.
Przy z³ych aspektach wci¹gniêcie siê w negatywne grupy zainteresowañ,
nie przynosz¹ce pozytywnych wyników wyjazdy zagraniczne, k³opoty przez
obcokrajowców.
W 10 DOMU natalnym
Korzystny okres dla dzia³alnoœci publicznej, mo¿liwoœæ zrealizowania swych
pragnieñ czy planów, szybkie nawi¹zywanie przyjaŸni czy znajomoœci. Z³e
aspekty wskazuj¹ na wielk¹ lekkomyœlnoœæ w zawieraniu znajomoœci, nieprzemyœlane wi¹zanie siê z negatywnymi grupami, utrata presti¿u.
W 11 DOMU natalnym
Wszelkie sprawy zwi¹zane z 11 domem natalnym i jego w³adc¹ bêd¹ znacz¹ce, jak i znak Wodnika oraz aspekty natalnego i solarnego Urana
i dodatkowo Saturna.
W 12 DOMU natalnym
Wiele spraw dotychczas ukrywanych ma szansê na ujawnienie siê. Nie
jest to dobry okres bez wzglêdu na aspekty. Nale¿y zachowaæ daleko
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id¹c¹ ostro¿noœæ tak w kontaktach zawodowych, jak te¿ i osobistych.

12 DOM S
OLARNY W DOMA
CH NA
TALNY
CH
SOLARNY
DOMACH
NAT
ALNYCH
W 1 DOMU natalnym
Jakiœ fakt maj¹cy miejsce w przesz³oœci bêdzie prawdopodobnie dominuj¹cym w tym roku. Przy z³ych aspektach planet okres niebezpieczny dla
zdrowia i psychiki, mo¿liwoœæ wpl¹tania siê w ciê¿kie sytuacje gro¿¹ce
uwiêzieniem, a tak¿e uzale¿nieniem nie tylko od osób, lecz i od alkoholu,
narkotyków itp.
W 2 DOMU natalnym
Ogólnie okres niekorzystny nawet przy dobrych aspektach. Mo¿liwoœæ
uzyskiwania finansów z niezupe³nie czystych Ÿróde³, uzale¿nienie od innych, straty finansowe.
W 3 DOMU natalnym
Niekorzystny okres dla wszelkich spraw sygnifikowanych przez 3 dom.
K³opoty z nauk¹, z rodzeñstwem lub krewnymi, w podró¿ach. Niebezpieczeñstwo wypadków.
W 4 DOMU natalnym
K³opoty w miejscu zamieszkania, choroba jednego z rodziców, nieprzewidziane
straty, niekiedy powrót do domu osoby po d³ugotrwa³ej hospitalizacji.
W 5 DOMU natalnym
Niekorzystny okres dla spraw zwi¹zanych z dzieæmi, wszelkich romansów, tendencja do potajemnych zwi¹zków, nielegalnych gier hazardowych
i lekcewa¿enie ogólnie przyjêtych norm postêpowania.
W 6 DOMU natalnym
K³opoty w pracy, mo¿liwoœæ chronicznej choroby, mo¿liwoœæ uzale¿nienia
siê od innych.
W 7 DOMU natalnym
Trudne sprawy w zwi¹zkach partnerskich, ma³¿eñskich, mo¿liwe rozwody, choroba lub œmieræ partnera, a tak¿e ujawnianie siê utajonych wrogów. Utrata reputacji poprzez knowania innych, plotki, oszczerstwa.
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W 8 DOMU natalnym
Dla niektórych procesy o dziedziczenie, k³opoty finansowe przez/lub partnera, skandale o pod³o¿u seksualnym. Przy skrajnie negatywnych aspektach, tendencje do samozniszczenia, próby samobójcze.
W 9 DOMU natalnym
Niekorzystny okres dla kszta³cenia siê, podró¿y czy kontaktów zagranicznych. Mo¿liwoœæ wci¹gniêcia siê w dzia³alnoœæ sekt parareligijnych.
W 10 DOMU natalnym
K³opoty i skandale zwi¹zane z karier¹ zawodow¹. Zdobywanie w³adzy
przez ró¿nego rodzaju pokrêtne dzia³ania.
W 11 DOMU natalnym
K³opoty poprzez przyjació³, nierozwa¿ne zawieranie przyjaŸni, chaos
w planach ¿yciowych.
W 12 DOMU natalnym
Istotne bêd¹ wszystkie sprawy zwi¹zane z 12 domem natalnym i jego
w³adc¹ oraz ze znakiem Ryb, jak te¿ aspekty natalnego i solarnego Neptuna i dodatkowo – Jowisza.

