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Czêœæ I
ASTROLOGIA HORARNA

„Non in solo pane vivit homo”.
= „Nie samym chlebem cz³owiek ¿yje”.
(z Wulgaty – Deut. 8,3; Mat. 4,4; £uk. 4,4).

„Hane personam induisti: agenda est.”
„Podj¹³eœ siê tej roli: musi byæ odegrana.”
(Seneka – De beneficiis 2, 17, 2)





CZYM JEST ASTROLOGIA
HORARNA?

SSSSS³owo – „horarnahorarnahorarnahorarnahorarna” jest spolszczeniem ³aciñskiego wyrazu „hora” =
godzina. Zatem astrologia horarna to inaczej – astrologia godzinowagodzinowagodzinowagodzinowagodzinowa.

ASTROLOGIA HORARNA – jest jedn¹ z najstarszych ga³êzi astrolo-
gii – „sztuk¹”, która stara siê odpowiedzieæ na konkretnie postawione
pytanie w oparciu o horoskhoroskhoroskhoroskhoroskop horarnyop horarnyop horarnyop horarnyop horarny obliczony na moment moment moment moment moment „urodzin”
pytaniapytaniapytaniapytaniapytania.

Od zarania dziejów ludzie interesowali siê sw¹ przysz³oœci¹, jak i po-
szukiwali odpowiedzi na nurtuj¹ce ich pytania nie tylko z zakresu spraw
filozoficznych, duchowych, ale przede wszystkim dotycz¹cych ich losów,
przysz³oœci, mo¿liwoœci realizacji ró¿nych ¿yciowych planów, jak równie¿
odnosz¹cych siê do spraw i zdarzeñ codziennych. Wachlarz pytañ, na
które astrologia horarna stara siê odpowiedzieæ jest nieograniczony –
jednak pod warunkiem, ¿e pytanie bêdzie sformu³owane krótko i jasnojasnojasnojasnojasno.

Antyczna i staro¿ytna astrologia horarna wprowadzi³a wiele regu³ i ter-
minów do oceny horoskopu horarnego, które obowi¹zuj¹ do dziœ i s¹ ca³ko-
wicie odmienne od znanych nam regu³ obowi¹zuj¹cych przy interpretacji
horoskopów natalnych poszczególnych osób. Na przestrzeni wieków wielu
astrologów zajmowa³o siê t¹ dziedzin¹, z których trzech – wnios³o niepod-
wa¿alny wk³ad w rozwój tej ga³êzi astrologii.

Pierwszym – który powa¿nie zaj¹³ siê zebraniem i uporz¹dkowaniem
wszystkich dostêpnych regu³ obowi¹zuj¹cych w astrologii horarnej by³
¿yj¹cy w I w. n.e. astrolog – z pochodzenia Greko-Egipcjanin – Doro-
theus. Napisa³ podrêcznik astrologii, w którym zawar³ rozdzia³ poœwiê-
cony „pytaniom”. Odpowiedzi na nie opracowa³ w oparciu o obowi¹zuj¹ce
regu³y i opatrzy³ je uwagami wynikaj¹cymi z w³asnych doœwiadczeñ. By³
to pierwszy podrêcznik, po który siêgali póŸniejsi astrolodzy, m.in. Bona-
tus i Lilly.

Drugim – by³ Guido Bonatus (lub Bonatti) – w³oski astrolog ¿yj¹cy
w XIII w. n.e.

W 1230 r. studiowa³ w Bolonii. By³ autorem – „Liber Astronomicus”
– bardzo popularnego wówczas podrêcznika, w którym zawar³ wiele w³a-
snych spostrze¿eñ i regu³ dotycz¹cych astrologii horarnej. Podrêcznik
ten zosta³ w póŸniejszych wiekach przet³umaczony z ³aciny na angielski
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przez Henry Coley’a na ¿yczenie Williama Lilly i wydany przez Lilly’ego
w r. 1675.

Trzecim astrologiem by³ w/w – ¿yj¹cy w XVII w. n.e. – wielki progno-
styk angielski – Wiliam Lilly – urodzony w maju 1602 r. w Diseworth
(w pobli¿u Derby).

Studia astrologiczne zacz¹³ w 1632 r., a ju¿ w r. 1640 sta³ siê aktyw-
nym nauczycielem astrologii – w tym horarnej.

Jego praca – „Christian Astrology” wydana w r. 1647 – jest do dziœ
uznanym, klasycznym podrêcznikiem astrologii, po który siêgaj¹ XX-
wieczni astrolodzy, m.in. Marc Edmund Jones.

To Lilly oœwiadczy³, ¿e „...je¿eli dana osoba pyta o jakieœ zagadnienie,
poniewa¿ ma w¹tpliwoœci co do jego wyników... poleæ jej, aby zanotowa³a
godzinê i minutê, kiedy pierwszy raz o nim pomyœla³apomyœla³apomyœla³apomyœla³apomyœla³a, a w¹tpliwoœci
osoby bêd¹ natychmiast rozwiane”.

Z kolei Jones sformu³owa³ to dok³adniej: „...Je¿eli osoba zg³osi siê
do astrologa, nale¿y horoskop horarny obliczyæ na œcis³y czas, kiedy
astrolog pierwszy raz rozmawia³ z ni¹. Je¿eli otrzyma³ list z pytaniem
– horoskop oblicza siê na moment, kiedy pierwszy raz przeczyta³ i zro-
zumia³ pytanie”.

Z powy¿szego wynika, ¿e podstawowym problemem dla obliczenia ho-
roskopu horarnego jest wyznaczenie dok³adnego czasu – co do minuty –
w którym postawiono pytanie.

Wspó³czeœni astrolodzy, którzy wnieœli niema³y wk³ad w tê dziedzinê
dziêki odpowiednim publikacjom, to m.in. Marc Edmund Jones (publi-
kacja z 1943 r.), Barbara Watters (1973), Sylvia Delong (1980), Derek
Appelby (1985), Olivia Barclay (1990) i inni.

CZYM JEST ASTROLOGIA HORARNA?



W MIEJSCE WSTÊPU

„Gdzie jest futera³ na moje okulary?”*

PPPPPytanie to zosta³o zadane jednemu ze znanych, zachodnich astrologów
horarnych – Antoniemu Luis’owi – autorowi pokaŸnego podrêcznika z za-
kresu astrologii horarnej – przez jego ¿onê – Lindê, która by³a bardzo
sceptycznie nastawiona do astrologicznej dzia³alnoœci mê¿a. Anthony Luis
bardzo powa¿nie potraktowa³ „wyzwanie” i postanowi³ udowodniæ ¿onie,
¿e przy pomocy astrologii horarnej odnajdzie ten nieszczêsny futera³.

Horoskop horarny  zosta³ obliczony na moment postawienia pytania,
tj. na 10 wrzeœnia 1989 r., na godz. 9:24´, na miejscowoœæ o wspó³rzêd-
nych geograf. – 73°0´W i 41°19´N.

SCHEMASCHEMASCHEMASCHEMASCHEMAT HOROSKT HOROSKT HOROSKT HOROSKT HOROSKOPU HORARNEGOOPU HORARNEGOOPU HORARNEGOOPU HORARNEGOOPU HORARNEGO

* Anthony Luis – „Horary Astrology” – 1991 r. Llewellyn Publications
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Ascendent horoskopu horarnego pada na 3°25´ Skorpiona, zatem jest
w Via Combusta (= „spalona droga”), co wed³ug zasad astrologii horar-
nej sugeruje, ¿e astrolog bêdzie mieæ k³opoty z interpretacj¹ lub nie
powinien w ogóle zabieraæ siê do wyjaœnienia.

A. Luis – mimo wszystko postanowi³ przebadaæ horoskop, jako ¿e
ascendent w Via Combusta móg³ tak¿e wskazywaæ, ¿e jego ¿ona przez
nieuwagê spali³a futera³, np. str¹caj¹c go do p³on¹cego kominka lub byæ
mo¿e, ¿e futera³ le¿y w pobli¿u miejsca ciep³ego, gor¹cego jak kuchnia,
palenisko itp. Luis kontynuuj¹c interpretacjê stwierdzi³, ¿e Wenus –
w³adczyni 7. domu, który w astrologii horarnej zawsze sygnifikuje astroastroastroastroastro-----
loga loga loga loga loga jest w tzw. „pustym biegu”, ale w znaku Wagi, którym w³ada, zatem
ma mocn¹ pozycjê.

W³adc¹ 2. domu – któremu przyporz¹dkowane s¹ rzeczy utracone –
jest Jowisz po³o¿ony w Raku – znaku swej egzaltacji w 9. domu. Jowisz
poprzez po³o¿enie w tym domu wskazuje, ¿e Linda mog³a zgubiæ futera³
w czasie jakiejœ podró¿y. Z uwagi na to, ¿e 9. dom wi¹¿e siê z d³ugimi czy
dalekimi podró¿ami nasuwa³a siê sugestia, ¿e futera³ zagin¹³ w czasie ich
wspólnych letnich wakacji. ̄ ona autora zaprzeczy³a kategorycznie twier-
dz¹c, ¿e po ich powrocie do domu futera³ mia³a.

W dalszych dociekaniach autor postanowi³ pomóc sobie w lokalizacji
przedmiotu przez pos³u¿enie siê kolorami i kierunkami (stronami œwia-
ta). Zgodnie z sugesti¹ Lilly – kolorami Jowisza jest melan¿ czerwono-
zielony i kolor popielaty; kolorami Raka, w którym le¿y Jowisz jest zieleñ
lub czerwono-br¹zowy. Z kolei kolor 9. domu to zieleñ i biel. Zapyta³ wiêc
¿onê, czy ostatnio podró¿owa³a w kierunku po³udniowym lub zachodnim
i czy przypadkiem nie po³o¿y³a futera³u ko³o czegoœ czerwonego, zielone-
go, bia³ego lub popielatego, gdy¿ tydzieñ wczeœniej Linda pojecha³a sa-
mochodem po ich syna do szko³y, aby go zabraæ ze szkolnej zabawy.

Szko³a w stosunku do ich domu le¿y w³aœnie w kierunku po³udniowo-
zachodnim, natomiast samochód Lindy by³ czerwony z popielatym wnê-
trzem. Z jej relacji wynika³o, ¿e po przyjeŸdzie pod szko³ê zaparkowa³a
samochód na trawniku (zieleñ) obok parkingu, który by³ zape³niony. Byæ
mo¿e, ¿e w³aœnie wtedy chowaj¹c okulary do kieszeni niechc¹cy upuœci³a
sam futera³ na trawê.

Dalszy tok rozumowania obejmowa³ arabski punkt szczêœcia, który
w astrologii horarnej jest tak¿e brany pod uwagê.

Ksiê¿yc, jak i dyspozytorzy punktu szczêœcia – (w 29° Wodnika w 4. do-
mu), Saturn i Uran zlokalizowane s¹ w 3. domu – lokalnych wycieczek,
wczesnej edukacji, gara¿y i aut (jako œrodków transportu). Kolorem
3. domu jest ¿ó³ty.

W MIEJSCE WSTÊPU
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3. dom jest w Kozioro¿cu, który zwi¹zany jest z kolorem czarnym lub
ciemno-br¹zowym, zaœ gdy chodzi o lokalizacjê, wskazuje na ciemne miej-
sca blisko ziemi.

Czerwony samochód Lindy sta³ w gara¿u. Luis przeszuka³ wiêc ca³e
auto zw³aszcza pod siedzeniami, ale bez rezultatu.

Po przeanalizowaniu innych wskazañ horoskopowych doszed³ jednak
do wniosku, ¿e futera³ powinien siê znaleŸæ.

Mianowicie: Saturn – dyspozytor punktu szczêœcia – jest w retrogra-
dacji, która w astrologii horarnej oznacza powroty, oddzyskanie rzeczy
zagubionych, zwrot przedmiotów kradzionych itp. Ponadto Saturn w³a-
da Kozioro¿cem i po zmianie kierunku biegu na bieg prosty stanie w od-
leg³oœci 6° od œcis³ego sekstylu z Plutonem – wspó³w³adc¹ 1. domu
w Skorpionie, jak i sygnifikatorem osoby pytaj¹cej (1. dom oznacza za-
wsze osobê zadaj¹c¹ pytanie – w tym przypadku Lindê). Z kolei Jowisz
w 7° Raka – znaku swej egzaltacji jest w odleg³oœci równie¿ 6° od œcis³ego
trygonu z Plutonem (w 13° Skorpiona).

Saturn i Jowisz s¹ w znakach kardynalnych i upadaj¹cych domach,
Pluton w znaku sta³ym i domu k¹towym. Wszystko to okreœla czas znale-
zienia futera³u za oko³o 6 tygodni.

Skupienie planet w 3. domu jeszcze raz wskazuje, ¿e futera³ zosta³
zgubiony w aucie, w gara¿u lub w czasie krótkiej wycieczki. Poniewa¿
planety w 3. domu s¹ w znaku Kozioro¿ca – przypuszczalnie futera³ le¿y
w ciemnym miejscu blisko pod³ogi.

Ksiê¿yc, który jest wspó³sygnifikatorem osoby pytaj¹cej tworzy aspekt
separacyjny do Neptuna wskazuj¹c na brak uwagi ze strony Lindy, gdy
chowa³a futera³.

Wszystkie sygnifikatory utraconej rzeczy s¹ w domach upadaj¹cych
sugeruj¹c, ¿e rzecz bêdzie trudno znaleŸæ.

Dodatkowo wiêkszoœæ sygnifikatorów jest w znakach wodnych i ziem-
skich, co dowodzi, ¿e przedmiot le¿y nisko, nawet na poziomie pod³ogi,
mo¿e byæ blisko wody czy innych p³ynów.

WWWWWyjaœnienieyjaœnienieyjaœnienieyjaœnienieyjaœnienie:
Po up³ywie 6 tygodni od momentu postawienia horoskopu Linda po

wyjœciu z biura mê¿a wsiad³a do samochodu. Po chwili rozleg³o siê jej
wo³anie, ¿e znalaz³a futera³. Okaza³o siê, ¿e w czasie któregoœ z jej krót-
kich wyjazdów potrzebowa³a coœ zanotowaæ, wiêc ze skrytki w desce roz-
dzielczej samochodu wyjê³a d³ugopis wk³adaj¹c w jego miejsce futera³ od
okularów. Po skreœleniu notatki d³ugopis schowa³a z powrotem wpycha-
j¹c tym samym g³êbiej futera³, o którym w tym momencie nie pamiêta³a.
Wepchniêty g³êboko do skrytki futera³ znalaz³ siê nie tylko w czerwonym

W MIEJSCE WSTÊPU
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aucie z wnêtrzem popielatym, ale w ciemnym miejscu nad pod³og¹, po-
przez œciankê skrytki przylega³ do silnika (ciep³e miejsce, palenisko)
i p³ynów (benzyna, olej).

Tego dnia Linda z za¿enowaniem przeprosi³a mê¿a za swój sceptyczny
stosunek do astrologii, natomiast A. Luis taktownie przemilcza³, ¿e jed-
nak postawi³ na swoim.

Z powy¿szego przyk³adu jasno widaæ, ¿e astrologia horarna rz¹dzi siê
swoistymi regu³ami i prawami, zaœ interpretacja horoskopu horarnego
pozwala nie tylko znaleŸæ odpowiedŸ na nurtuj¹ce osobê pytanie, ale jest
doskona³ym æwiczeniem sposobu logicznego myœlenia i wyci¹gania wnio-
sków. Mo¿e byæ doskona³¹ dla wszystkich lubi¹cych dociekaæ, o detekty-
wistycznych sk³onnoœciach. Przy czym mo¿e oddaæ nieocenion¹ przys³ugê
przy poszukiwaniach rzeczy zagubionych, straconych, jak te¿ i zaginio-
nych osób.

Autorka niniejszego podrêcznika czêsto stosuje horoskopy horarne
przy okazji stawiania prognoz, jako ¿e niejednokrotnie lepiej na nurtuj¹-
ce osobê konkretne pytanie odpowiada w³aœnie horoskop horarny, ni¿
pos³ugiwanie siê technikami predykcyjnymi, nawet takimi jak tranzyty.

Dziedzina ta powinna wróciæ do ³ask, a nie byæ traktowana „po maco-
szemu” przez wielu wspó³czesnych astrologów, zw³aszcza modnych dziœ
tzw. astrologów humanistycznych.

Interpretowanie horoskopu horarnego nie jest trudne, lecz du¿o czasu
zajmuje przyswojenie sobie wielu zasad, które powinny byæ rygorystycz-
nie przestrzegane.

G³ównym czynnikiemG³ównym czynnikiemG³ównym czynnikiemG³ównym czynnikiemG³ównym czynnikiem, który rokuje powodzenie w prawid³owej odpo-
wiedzi na postawione pytanie jest JASNE I ZWIÊZ£E SFORMU£O-
WANIE PYTANIA oraz UMIEJSCOWIENIE ZAGADNIENIA WE
W£AŒCIWYM DOMU HOROSKOPU.

Z tej przyczyny omawianie astrologii horarnej w niniejszym podrêcz-
niku zaczyna siê od podania ZNACZEÑ DOMÓW, PLANET, ZNA-
KÓW i innych zagadnieñ z nimi zwi¹zanych.

Dopiero w nastêpnej kolejnoœci przedstawione bêd¹ regu³y, którymi
pos³uguje siê przy interpretacji horoskopu horarnego.

W MIEJSCE WSTÊPU



DOMY W HOROSKOPIE
HORARNYM

DDDDDOMYOMYOMYOMYOMY – odgrywaj¹ kluczow¹ kluczow¹ kluczow¹ kluczow¹ kluczow¹ rolê podczas interpretacji interpretacji interpretacji interpretacji interpretacji horoskopu
horarnegohorarnegohorarnegohorarnegohorarnego.

Bez wyuczenia wyuczenia wyuczenia wyuczenia wyuczenia siê sprawsprawsprawsprawspraw, którymi w³ada w³ada w³ada w³ada w³ada ka¿dy dom dom dom dom dom – nie mo¿na
zrozumieæ dzia³ania astrologii horarnej.

Ka¿de Ka¿de Ka¿de Ka¿de Ka¿de zdarzenie, ka¿da rzecz czy osoba przynale¿y przynale¿y przynale¿y przynale¿y przynale¿y do odpowiedniego
domu horarnego. Je¿eli sprawa, o któr¹ pytamy nie zostanie przypo-
rz¹dkowana do w³aœciwego domu jest niemo¿liwoœci¹ otrzymaæ prawi-
d³ow¹ odpowiedŸ.

Dodatkowo – du¿e znaczenie ma tak¿e w³aœciwe zrozumienie techniki
„wyprowadzania domów z domów” (lub inaczej „odliczania”) czy „domy
w domach” (podanej w I tomie „Astrologii – interpretacja horoskopu”).

Z kolei, aby dan¹ sprawê powi¹zaæ z odpowiadaj¹cym jej domem,
astrolog musi zrozumieæ pytaniemusi zrozumieæ pytaniemusi zrozumieæ pytaniemusi zrozumieæ pytaniemusi zrozumieæ pytanie, które z tej przyczyny powinno byæpowinno byæpowinno byæpowinno byæpowinno byæ
sformu³owane jasno isformu³owane jasno isformu³owane jasno isformu³owane jasno isformu³owane jasno i krótkkrótkkrótkkrótkkrótkooooo.

I DOM
Zwi¹zany ze: znakiem BARANA,

¿ywio³em OGNIA.
Naturalny w³adca: MARS.
Maternus* – okreœli³ ten dom jako „dom ¿yciowej i duchowej witalnoœci
cz³owieka”.

I DOM – zawsze reprezentujezawsze reprezentujezawsze reprezentujezawsze reprezentujezawsze reprezentuje OSOBÊ ZADAJ¥C¥ PYTANIE =
OSOBÊ PYTAJ¥C¥, opisuje jej wygl¹d zewnêtrznywygl¹d zewnêtrznywygl¹d zewnêtrznywygl¹d zewnêtrznywygl¹d zewnêtrzny, zaœ W£ADCA
DOMU oraz zawarte zawarte zawarte zawarte zawarte w tym domu PLANETY – wskazuj¹ na poziompoziompoziompoziompoziom
umys³owyumys³owyumys³owyumys³owyumys³owy osoby, dodatkowo opisuj¹ osobê i wskazuj¹, co siê zdarzy w ¿y-
ciu osoby, kiedy dana planeta przejdzie przez ascendent.

* Sycylijczyk Julius Firmicus Maternus – jeden ze staro¿ytnych astrologów (IV w.
n.e.) napisa³ podrêcznik do astrologii w r. 337. Pozostawiony przez niego manu-
skrypt zosta³ dopiero wydany w XI w. n.e. Ksi¹¿ka ta jest ostatnim, staro¿ytnym
tekstem ³aciñskim o astrologii.
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Benefiki w 1. domu wskazuj¹ na fortunne zdarzenia, malefiki – nios¹
k³opoty, a nawet nieszczêœcia.

MARS w 1. domu oznacza czêsto, ¿e sprawy nie bêd¹ przebiega³y
wed³ug za³o¿onego z góry planu, wskazuje na brak zadowolenia lub zmianê
planów. Mars – w sposób naturalny jest wyznacznikiem wypadków, argu-
mentowania, operacji i u¿ywania si³y. W powi¹zaniu z Uranem – wska-
zuje na irytacjê, gniew.

SATURN w 1. domu wyznacza zw³okê, frustracjê, niepokój, zmar-
twienia, spowalnia wszelkie akcje, podobnie jak Mars – hamuje postêp
czegoœ, co jest zakrojone na d³u¿szy okres. W przypadku, gdy horoskop
jest silnie pozytywny, wówczas retrograduj¹cy Saturn niesie pytaj¹cemu
nadziejê.

Ponadto Saturn wskazuje na okres problemów z koœæmi, zêbami, na
przeziêbienie.

URAN – w 1. domu wskazuje na nieoczekiwane zdarzenia w ¿yciu pyta-
j¹cego. Uran jest naturalnym w³adc¹ agitacji, separacji, rozwodów, trud-
noœci. Mo¿e równie¿ wskazywaæ na zmianê zapatrywañ osoby pytaj¹cej.

NEPTUN – w 1. domu wskazuje na konfuzje, opóŸnienia, niereali-
styczne myœlenie, zwodniczoœæ. Pytaj¹cy mo¿e byæ zbyt emocjonalny,
niepraktyczny, powierzchowny, bujaj¹cy w ob³okach, spogl¹daj¹cy wokó³
przez „ró¿owe okulary”. Podobnie dzia³a Neptun – je¿eli tworzy do pierw-
szego domu kwadraturê lub opozycjê.

W odniesieniu do czêœci cia³aczêœci cia³aczêœci cia³aczêœci cia³aczêœci cia³a – 1. dom symbolizuje w szczególnoœci
g³owê ig³owê ig³owê ig³owê ig³owê i twarztwarztwarztwarztwarz. W zwi¹zku z tym – umiejscowiony tu Saturn, Mars lub
wêze³ ksiê¿ycowy po³udniowy (Ogon Smoka) mo¿e wskazywaæ na znie-
kszta³cenia (wady) na twarzy lub na tej czêœci cia³a, która jest symbolizo-
wana przez znak, w którym le¿y ascendent. Je¿eli ascendent wypada
w pocz¹tkpocz¹tkpocz¹tkpocz¹tkpocz¹tkowych owych owych owych owych stopniach znaku, wszelkie zniekszta³cenia bêd¹ wy¿ejwy¿ejwy¿ejwy¿ejwy¿ej,
je¿eli jednak ascendent jest w kkkkkoñcowych oñcowych oñcowych oñcowych oñcowych stopniach znaku – zniekszta³ce-
nia bêd¹ ni¿ejni¿ejni¿ejni¿ejni¿ej.

Poniewa¿ 1. dom ma zwi¹zek z g³ow¹ g³ow¹ g³ow¹ g³ow¹ g³ow¹ – pozycja MERKUREGO, który
podkreœla w³aœciwe pos³ugiwanie siê jêzykiem – w tym domu, mo¿e wska-
zywaæ dobrego spikera lub kogoœ dobrze operuj¹cego s³owem, z dobr¹
pamiêci¹ i wyobraŸni¹.

Staro¿ytni ³¹czyli 1. dom z Merkurym, zaœ Manilius* – okreœla³ go
jako „Œwi¹tyniê Merkurego”.

DOMY W HOROSKOPIE HORARNYM

* Manilius – ³aciñski poeta – napisa³ kompendium astrologiczne w postaci 5-to-
mowego poematu – oko³o 9 r. n.e.
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1. dom ma powi¹zania z kkkkkolorem bia³ymolorem bia³ymolorem bia³ymolorem bia³ymolorem bia³ym, zatem wywo³uje jaœniejszyjaœniejszyjaœniejszyjaœniejszyjaœniejszy
odcieñ kodcieñ kodcieñ kodcieñ kodcieñ koloruoloruoloruoloruoloru zwi¹zanego z dan¹ planet¹, jeœli znajdzie siê ona w 1 domu.

Je¿eli w 1. domu przypada symbol zagubionego zagubionego zagubionego zagubionego zagubionego przedmiotu, to dany
przedmiot jest dalej wjest dalej wjest dalej wjest dalej wjest dalej w domudomudomudomudomu osoby pytaj¹cej/w³aœcicielapytaj¹cej/w³aœcicielapytaj¹cej/w³aœcicielapytaj¹cej/w³aœcicielapytaj¹cej/w³aœciciela tego przedmiotu.

W naturalnej kolejnoœci znaków – 4. dom jest zawsze zawsze zawsze zawsze zawsze domem zakzakzakzakzakoñ-oñ-oñ-oñ-oñ-
czeñ czeñ czeñ czeñ czeñ dzia³añ, spraw.

1. dom – jako 4. odliczony od 10. domu = kariery i matki (lub ojca)
wskazuje na zakoñczenie spraw zwi¹zanych z 10. domem.

Stosuj¹c technikê „wyprowadzania domów” – 1. dom wskazuje na
dziadków ze strony ojca (lub matki), na pi¹te dziecko, na czwartego
partnera.

II DOM
Zwi¹zany ze: znakiem BYKA,

¿ywio³em ZIEMI.
Naturalna w³adczyni: WENUS i wed³ug staro¿ytnych astrologów tak¿e
PUNKT SZCZÊŒCIA.

Staro¿ytni zwali ten dom „Wrotami piekie³” i byæ mo¿e tu bierze po-
cz¹tek powiedzenie: „Pieni¹dze s¹ korzeniami wszelkiego z³a”. Dom ten
w³ada zagadnieniami odnosz¹cymi siê do pieniêdzy, bogactwa, posiada-
nia, zdolnoœci zarabiania, utraty lub zyskania w³asnoœci, prosperity, rze-
czy, które nadaj¹ siê do noszenia, a tak¿e dotyczy „nabywania” zdrowia.

Rz¹dzi uposa¿eniem (p³ace, pensje), ró¿nymi rachunkami bankowymi
– wszystkim co jest Twoje. Wskazuje tak¿e na „z³y los”.

2. dom reprezentuje wszelkie przedmioty, które siê przemieœci³yprzemieœci³yprzemieœci³yprzemieœci³yprzemieœci³y, zagu-zagu-zagu-zagu-zagu-
bi³ybi³ybi³ybi³ybi³y, jako ¿e s¹ one Wasz¹ w³asnoœci¹.

Je¿eli coœ straciliœcie straciliœcie straciliœcie straciliœcie straciliœcie – patrzymy na znak na szczycie 2. domu oraz
sprawdzamy, w którym domu jest zlokalizowany w³adca w³adca w³adca w³adca w³adca 2. domu, np.
je¿eli w³adca 2. domu le¿y w domu 12. – przedmiot prawdopodobnie
znajduje siê w sypialni.

Utrata ksi¹¿ki mo¿e byæ wskazana przez Merkurego, który jest sygni-
fikatorem ksi¹¿ek w ogóle – je¿eli w tym domu le¿y lub jest jego w³adc¹.

2. dom jest jednym z domów, które ods³aniaj¹ przysz³e zdarzenieods³aniaj¹ przysz³e zdarzenieods³aniaj¹ przysz³e zdarzenieods³aniaj¹ przysz³e zdarzenieods³aniaj¹ przysz³e zdarzenie.
2. dom reprezentuje tak¿e bezpoœredni¹ przysz³oœæbezpoœredni¹ przysz³oœæbezpoœredni¹ przysz³oœæbezpoœredni¹ przysz³oœæbezpoœredni¹ przysz³oœæ dotycz¹ spraw domu
poprzedzaj¹cegopoprzedzaj¹cegopoprzedzaj¹cegopoprzedzaj¹cegopoprzedzaj¹cego.

Z uwagi na to, ¿e 2. dom wskazuje na stan naszego zdrowia – po³o¿ony
w nim Jowisz – wzmacnia zdrowie, lecz znajduj¹ce siê tu S³oñce czy
Merkury sugeruj¹ rozproszenie rozproszenie rozproszenie rozproszenie rozproszenie si³ witalnych.

DOMY W HOROSKOPIE HORARNYM



18

2. dom – odliczony od domu 7. = naszego partnera staje siê domem
8. i wskazuje na œmieræ partnera (¿ony, mê¿a, wspólnika).

2. dom – jako 4. od domu 11. = przyjació³, grup, nadziei i ¿yczeñ –
pokazuje zakoñczenie spraw zwi¹zanych z 11. domem.

2. dom jest zwi¹zany w kolorem zielonymzielonymzielonymzielonymzielonym.

III DOM
Zwi¹zany ze: znakiem BLIŹNI¥T,

¿ywio³em POWIETRZA.
Naturalny w³adca: MERKURY.

Astrolodzy antyczni nazywali 3. dom – „Domem Bóstw” jako, ¿e
opozycyjny do niego – 9. dom by³ „Domem Boga”.

Staro¿ytni nazwali 3. dom – „Domem Braci” i w³adztwo nad nim
sprawowa³ Ksiê¿yc.

3. dom wskazuje na bezpoœrednie otoczenie pytaj¹cego, w³¹czaj¹c tu
krewnych, s¹siadów i s¹siedztwo w ogólnoœci, kuzynów.

Wskazuje na aktywnoœæ mentaln¹, sposób komunikowania siê i ró¿no-
rodny transport. Zatem rz¹dzi: wszelkimi autami, gara¿ami, autobusa-
mi, motorami, kolejami, rowerami, skuterami. Ponadto spacerami,
przechadzkami, rozmowami, gazetami, magazynami (ogólnie wszelk¹
pras¹), komputerami, telefonami, faxami, literackimi periodykami, uli-
cami, ksi¹¿kami jako przedmiotami, miejscami spacerowymi, radiem,
TV, elementarn¹ edukacj¹, miejscami spotkañ, nauczycielami wszelkich
szkó³, nowinkami, wydawcami, pos³añcami, listonoszami, pog³oskami,
k³amstwami, listami, biurami pocztowymi, zakupami, kontraktami, eg-
zaminami testowymi, krótkimi wycieczkami, kwalifikacjami zawodowy-
mi pracowników, dokumentami.

3. dom ma specjalne znaczenie, gdy chodzi o zwi¹zki pytaj¹cego z innymi,
którzy sygnifikowani s¹ przez co 3. dom wokó³ ca³ego ko³a zodiakalnego. Np.
je¿eli osoba pytaj¹ca ma 3. braci to: 1. brat wskazany jest przez 3. dom;
nastêpny – przez 5. dom (3. od 3.), zaœ ostatni brat przez 7. dom (3. od 5.).

Je¿eli pytaj¹cy ma dwóch przyjació³, to pierwszy przyjaciel wskazany
jest przez dom 11., zaœ drugi – przez dom 1. (3. od 11. = przyjaciel
przyjaciela).

Je¿eli pytaj¹cy ma piêæ ulubionych zwierz¹tek to: pierwsze wskazane
jest przez 6. dom; drugie przez 8. dom; trzecie przez 10. dom; czwarte
przez 12. dom; pi¹te  przez 2. dom.

3. dom jest 4. dla spraw 12. domu i wskazuj¹cym na ich zakoñczenie
(sposób wyjœcia z wszelkich miejsc odosobnienia, hospitalizacji i eskapizmu).

DOMY W HOROSKOPIE HORARNYM
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IV DOM
Zwi¹zany ze: znakiem RAKA,

¿ywio³em: WODY.
Naturalny w³adca: KSIÊ¯YC.

Staro¿ytni przez d³ugie wieki okreœlali ten dom jako – „Dom Ojców”.
Zwi¹zany jest z naszymi pocz¹tkami, „korzeniami”, rodem, ziemi¹, rze-
czywistym maj¹tkiem, jednym z rodziców – ojcem/matk¹ (jedni astrolo-
dzy uwa¿aj¹ go za dom matki, inni za dom ojca – dla staro¿ytnych by³ to
dom ojca). Uwa¿any jest za bazê wszystkich przedsiêwziêæ.

Z tym domem powi¹zane s¹ wszystkie zagadnienia odnosz¹ce siê do
spraw domowych, napraw i ulepszeñ, nieruchomoœci.

Reprezentuje ziemiê (l¹dy, kraj), realnoœci, dom, biuro, parki, ogrody,
sady, naturalne Ÿród³a, pomniki pamiêci, skupiska domów, jak miasta,
osiedla, budowle, zamki, wskazuje na jakoœæ kupowanej ziemi (zadrze-
wiona, kamienista, ja³owa, uprawna itp.). Nale¿¹ tu parcele budowlane,
motele, hotele, równie¿ ¿ywnoœæ, a w zwi¹zku z tym gotowanie, kuchnia –
jako miejsce przyrz¹dzania posi³ków.

4. dom rz¹dzi skarbami, zasobami ukrytymi pod ziemi¹, ³onem (do-
s³ownie i w przenoœni). Sprawuje pieczê nad manifestowaniem siê si³
natury, jak trzêsienia ziemi, tajfuny, sztormy, powodzie, potopy itp., jak
i nad stanem pogody.

W staro¿ytnoœci uwa¿ano, ¿e domem tym rz¹dzi SATURN, który
w³ada ojcem i przeznaczeniem starszych ludzi. W zwi¹zku z tym – przy-
pisane s¹ tu tak¿e muzea, historia jako taka, coœ co jest zahamowane
(np. rozwój jakiejœ sprawy).

4. dom jest domem zakzakzakzakzakoñczeñ oñczeñ oñczeñ oñczeñ oñczeñ wszelkich spraw, których podejmuje siê
osoba pytaj¹ca. Jako 10. dom od domu 7. – wskazuje na rozwój kariery
naszego partnera, jako 6. od 11. – wskazuje na stan zdrowia naszych
przyjació³. Wskazuje wreszcie, ¿e nasze fizyczne cia³o kiedyœ powróci do
ziemi w myœl sentencji: „Z prochu powsta³eœ, w proch siê obrócisz”.

4. dom mo¿e pomóc w odnalezieniu przedmiotu, który gdzieœ siê zawie-
ruszy³ i nie le¿y na swoim miejscu. Zwykle wskazuje na miejsce w obrêbie
domu – pokój po³o¿ony centralnie lub pomieszczenie, gdzie najchêtniej
przebywa osoba starsza.

V DOM
Zwi¹zany ze: znakiem LWA,

¿ywio³em OGNIA.
Naturalny w³adca: S£OÑCE.

DOMY W HOROSKOPIE HORARNYM
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Dom ten reprezentuje brzemiennoœæ u kobiet, dzieci, romanse, wszel-
kie rodzaje rozrywek ³¹cznie z hazardem. Jest to dom twórczej ekspresji.
Tak¿e dom sportu i wyczynów sportowych.

Maternus okreœli³ go jako „Bona Fortuna”, poniewa¿ uwa¿any by³ za
dom Wenus – jako naturalnej w³adczyni wszelkich przyjemnoœci.

5. domowi podlegaj¹ zabawy, przyjêcia, bankiety, festiwale, gry, miej-
sca zwi¹zane z hazardem (kasyna), wszelkie rodzaje hazardu. Ponadto
teatry, stare podrêczniki. W³¹czaj¹ tu piwiarnie, winiarnie, tawerny –
odpowiedniki dzisiejszych „pubów”. Jest to dom artystów, ale tak¿e i am-
basad.

Nale¿¹ tu tak¿e nasze ulubione zwierzaki – w przypadkach kiedy trak-
towane s¹ jak „dzieci”, których tym osobom brakuje (jak osoby samotne,
bezdzietne).

Dom ten opisuje zyski ze sprzeda¿y nieruchomoœci – jako 2. od domu
4. Jako 8. dom od 10. wskazuje na œmieræ ojca/matki.

5. dom wskazuje te¿ na zakoñczenia wszelkich spraw zwi¹zanych
z 2. domem.

Kolory 5. domu to: czerñ, biel i miodowy.

VI DOM
Zwi¹zany ze: znakiem PANNY,

¿ywio³em ZIEMI.
Naturalny w³adca: MERKURY.

6. dom rz¹dzi us³ugami, prac¹ i zdrowiem.
Maternus okreœla³ go jako „Mala Fortuna” (z³y los, z³e szczêœcie),

poniewa¿ uwa¿a³ go za dom Marsa, gdy¿ 6. dom wi¹¿e siê z chorobami,
a Mars jest naturalnym w³adc¹ infekcji, wypadków i epidemii.

6. dom wskazuje na pracowników, w tym tak¿e administracyjnych,
pracê jako trud, na robotników fabrycznych, pracuj¹cych w gospodar-
stwach rolnych, na lokatorów, dzier¿awców, wspó³pracowników, s³u¿bê
(równie¿ s³u¿bê zdrowia od lekarzy po pielêgniarki, opiekunki do dzieci),
agentów, sekretarzy, ksiêgowych. Dom ten reprezentuje magazyny i ma-
gazynierów, dietê i dietetyków, warunki odnosz¹ce siê do zatrudnienia,
³¹cznie ze zmian¹ miejsca pracy.

Jako dom s³u¿by – rz¹dzi wszystkimi, którzy spe³niaj¹ s³u¿ebn¹ rolê
w stosunku do spo³eczeñstwa, zatem podlegaj¹ mu si³y zbrojne kraju, w tym
policja jak i stra¿ po¿arna, stra¿ miejska itp. Natomiast policja jako autory-
tet w odniesieniu do przestrzegania prawa podlega ju¿ domowi 10.

DOMY W HOROSKOPIE HORARNYM
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Dom 6. jako dom zdrowia wskazuje na choroby, z powodu których
osoba cierpi, natomiast w³adca 6. domu wska¿e rodzaj choroby. W zwi¹z-
ku z powy¿szym podlegaj¹ mu lekarze, stomatolodzy oraz uzdrawiacze –
tak¿e znachorzy.

Mars lub Wenus po³o¿one w tym domu wskazuj¹ na dobrego lekdobrego lekdobrego lekdobrego lekdobrego lekarzaarzaarzaarzaarza.

UWAGA:
– ogólny dobry lub z³y stan organizmu wskazany jest przez 1. dom,
– choroby – przez 6. dom,
– operacje – przez 8. dom,
– hospitalizacja – przez 12. dom.

6. dom rz¹dzi wszystkimi ma³ymi zwierzêtami – naszymi ulubieñcami,
jak koty, psy, chomiki, myszki, kanarki, papu¿ki itp.

Wszelkie zwierzêta du¿e oraz zamieszkuj¹ce ZOO wskazane s¹ przez
12. dom.

6. dom jako 3. od 4. domu = rodziców wskazuje na krewnych ze strony
matki/ojca, tj. wujów, ciotki.

Domowi temu podlega ubranie, które nosimy na co dzieñ.
Podlega mu tak¿e klimat w sensie ogólnym, zaœ pogoda jako taka jest

domen¹ domu 4-go.
6. dom jako 4-ty od domu 3-go wskazuje na koniec spraw zwi¹zanych

z rodzeñstwem, krewnymi, s¹siadami, komunikacj¹ oraz krótkimi wy-
cieczkami.

VII DOM
Zwi¹zany ze: znakiem WAGI,

¿ywio³em POWIETRZA.
Naturalna w³adczyni: WENUS.

7. dom koncentruje siê wokó³ partnerstwa, ma³¿eñstwa, mi³oœci, biz-
nesu, spraw s¹dowych. Ksiê¿yc w tym domu wyznacza zmianê partnera,
zaœ Saturn lub Mars nios¹ niefortunny maria¿. Jest to dom otwartych
wrogów, niekiedy rozwodu, tak¿e wojny. Podlegaj¹ mu wszelkiego rodza-
ju osobiœci konsultanci, osoby takie jak: lekarze, psychoterapeuci, praw-
nicy i astrolodzy.

Nale¿¹ tu wszystkie kontrakty, które musz¹ byæ prawnie zalegalizowa-
ne, podczas gdy dokumenty pisane s¹ domen¹ domu 3.

7. domowi podlegaj¹ wszyscy pope³niaj¹cy przestêpstwa od lekkich po
ciê¿kie: z³odzieje, kidnaperzy, mordercy, ale tak¿e banici, uciekinierzy.

DOMY W HOROSKOPIE HORARNYM
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7. dom reprezentuje astrologareprezentuje astrologareprezentuje astrologareprezentuje astrologareprezentuje astrologa, który opracowuje horoskop horarny
dla danej osoby.

Tak¿e 7. dom reprezentuje osobêreprezentuje osobêreprezentuje osobêreprezentuje osobêreprezentuje osobê, o któr¹ pyta pytaj¹cy, o ile jest ona
wymieniona zwymieniona zwymieniona zwymieniona zwymieniona z imieniaimieniaimieniaimieniaimienia. (np. czy Jan przyjedzie na œwiêta? – wówczas
Jana reprezentuje 7. dom).

7. dom rz¹dzi kolorem czarnym czarnym czarnym czarnym czarnym – choæ w wielu starych podrêcznikach
okreœlenie „czarny” oznacza³o kolor ciemnyciemnyciemnyciemnyciemny.

Ogólnie: wszelkie kolory „jasne” – wskazuje wschodnia czêœæ horosko-
pu, wszelkie „ciemne” – zachodnia czêœæ horoskopu.

7. dom reprezentuje Twoje drugie dziecko, bratanków i siostrzenice,
dziadków ze strony matki.

7. dom jako 4. od 4. ukazuje zakoñczenie spraw zwi¹zanych z rodzica-
mi pytaj¹cego.

VIII DOM
Zwi¹zany ze: znakiem SKORPIONA,

¿ywio³em WODY.
Naturalny w³adca MARS/PLUTON.

8. dom nazywany by³ „Domem œmierci” lub „Domem cudzych pieniêdzy”.
W horoskopie horarnym  nigdy nie wsknigdy nie wsknigdy nie wsknigdy nie wsknigdy nie wskazuje œmierci azuje œmierci azuje œmierci azuje œmierci azuje œmierci osoby pytaj¹cej.

Astrolodzy staro¿ytni uwa¿ali, ¿e przepowiadanie œmierci sprowadza
k³opot czy nieszczêœcie na astrologa!

Natomiast wskazuje na okokokokokolicznoœci olicznoœci olicznoœci olicznoœci olicznoœci zwi¹zane ze œmierci¹, np. poka-
zuje utopienie siê zwierzêcia. Temu domowi podlegaj¹ wszelkie sprawy
maj¹ce poœrednio zwi¹zek ze œmierci¹, jak legaty, zapisy, testamenty.

8. dom rz¹dzi regeneracj¹ w przenoœni i dos³ownym znaczeniu. Jest
domem operacji i ciêæ – poniewa¿ czêsto zabiegi chirurgiczne sprowadza-
j¹ siê do usuniêcia jakiejœ tkanki z organizmu.

8. domowi podlegaj¹ takie dziedziny jak psychologia, psychoanaliza
i okultyzm. W negatywnym znaczeniu – morderstwa, sadyzm, sodomia,
gwa³t i inne sposoby wywierania nacisku na drugiego cz³owieka.

8. dom w³ada wszelkimi odpadkami, œmieciami, nieczystoœciami, cho-
robami maj¹cymi pod³o¿e w seksie (choroby weneryczne, AIDS itp.) –
jako ¿e jest to dom seksekseksekseksususususu; operacjami, g³êbokimi emocjami, zawiœci¹,
zazdroœci¹, z³oœci¹, z³ymi zamiarami, niebezpieczeñstwem i destrukcj¹.

Jako dom „cudzych pieniêdzy” – rz¹dzi finansami partnera, dobrami
wynikaj¹cymi z dziedziczenia (za ¿ycia osoby i po jej œmierci), alimenta-
mi, emeryturami, zasi³kami, rentami, funduszami publicznymi, d³uga-
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mi, wszelkimi zobowi¹zaniami pisemnymi, zastawami, hipotekami, po-
¿yczkami, wzajemnymi profitami.

8. dom jako 4-ty od 5-go domu wskazuje na zakoñczenie spraw zwi¹za-
nych z dzieæmi, romansami, przyjemnoœciami i twórcz¹ dzia³alnoœci¹.

IX DOM
Zwi¹zany ze: znakiem STRZELCA,

¿ywio³em OGNIA.
Naturalny w³adca: JOWISZ.

Staro¿ytni dom ten okreœlali jako – „Dom Boga”. Podlegaj¹ mu dale-
kie podró¿e tak odbywane fizycznie, jak i mentalnie. Obce kraje, wypra-
wy badawcze, podró¿e zamorskie, œwiatowe zjazdy, konferencje, osoby
mieszkaj¹ce daleko, obcokrajowcy, miêdzynarodowe finanse, komunika-
cja, jak samoloty i statki (okrêty s¹ domen¹ tego domu).

9. dom rz¹dzi legalizacj¹ spraw, gdy¿ podlega mu prawo – jako takie,
wszelkie procedury oraz ceremonie prawne, jak œluby, chrzest dzieci,
adopcja.

Zwi¹zany jest ze sprawami religii, duchowieñstwem, biskupami, Ko-
œcio³em. Wszyscy o ortodoksyjnych pogl¹dach, fanatycy religijni tak¿e tu
nale¿¹.

9. dom – to wy¿sza edukacja, uniwersytety, wy¿sze uczelnie, nauczyciele
akademiccy, studenci, wydawnictwa, wydawcy. Tak¿e rz¹dzi marzeniami
i wizjami; astrologia jako dziedzina wiedzy, kodeks etyczny, œwiatopogl¹d
pytaj¹cego.

Jowisz w tym domu wskazuje osobê duchown¹.
Kolorem 9. domu jest zieleñ i biel.
Wszystkie rzeczy i przedmioty, które s¹ umiejscowione wysokumiejscowione wysokumiejscowione wysokumiejscowione wysokumiejscowione wysoko o o o o lub „nanananana

niebieniebieniebieniebieniebie” podlegaj¹ domowi 9.: wysokie miejsca domów, attyki, samoloty,
statki kosmiczne, UFO/NOL, komety, meteoryty, jak równie¿ miejsca
i osoby œciœle zwi¹zane z lotem – porty lotnicze, pasy startowe, lotnicy,
pracownicy obs³uguj¹cy lotniska.

9. dom jako 5. od 5. domu reprezentuje dzieci naszych dzieci, czyli
wnuki osoby pytaj¹cej. Identyfikuje siê ze szwagrostwem, trzecim dziec-
kiem, drugim partnerem.

Jako 4. dom od 6. mówi o zakoñczeniach spraw zwi¹zanych z prac¹,
us³ugami, wspó³pracownikami.
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X DOM
Zwi¹zany ze: znakiem KOZIORO¯CA,

¿ywio³em: ZIEMI.
Naturalny w³adca: SATURN.

Zagadnienia koncentruj¹ siê wokó³ kariery, statusu, presti¿u, reputa-
cji, publicznej akceptacji, s³awy, honoru.

10. dom sygnifikuje w³adców, królów, ksi¹¿¹t, autorytety maj¹ce zna-
czenie w œwiecie. Ponadto prezydentów, premierów, a tak¿e sêdziów. Dom
ten zwi¹zany jest z profesj¹, zawodem, zaœ pozycja w³adcy tego domu +
pozycja S³oñca pokazuj¹ zawód osoby pytaj¹cej.

Staro¿ytni uwa¿ali, ¿e domem tym w³ada Wenus, st¹d nazywali go
„Domem chwa³y”.

Umiejscowione w tym domu S³oñce i/lub Jowisz przynosz¹ szczêœcie,
natomiast Saturn czy wêze³ ksiê¿ycowy po³udniowy – obni¿aj¹ presti¿,
a nawet przynosz¹ dyshonor osobie pytaj¹cego.

10. dom przypisany jest jednemu z rodziców – wed³ug staro¿ytnych –
matce, wspó³czeœnie ojcu.

Kolory 10. domu to czerwieñ i biel.
10. dom jako 2. od 9. domu wskazuje na profity wynikaj¹ce ze spraw

zwi¹zanych z 9. domem, jak publikowanie, import i eksport oraz podró¿e
zagraniczne.

10. dom jako 4. od 7. = zwi¹zków partnerskich i maria¿u sugeruje,
jakie bêdzie ich zakoñczenie.

XI DOM
Zwi¹zany ze: znakiem WODNIKA,

¿ywio³em POWIETRZA.
Naturalny w³adca: SATURN, URAN.

Staro¿ytni okreœlali dom 11. jako „Bonus Daemon”, Manilius nazywa³
go „Fortuna Felix” i by³ uwa¿any za najszczêœliwszy najszczêœliwszy najszczêœliwszy najszczêœliwszy najszczêœliwszy ze wszystkich do-
mów, podlegaj¹cy Jowiszowi.

Jest to dom nadziei, ¿yczeñ¿yczeñ¿yczeñ¿yczeñ¿yczeñ. Je¿eli ktoœ pyta o jakieœ ¿yczenie¿yczenie¿yczenie¿yczenie¿yczenie, które-
go nie mo¿e w nie mo¿e w nie mo¿e w nie mo¿e w nie mo¿e w ¿adnym¿adnym¿adnym¿adnym¿adnym domu zlokzlokzlokzlokzlokalizowaæalizowaæalizowaæalizowaæalizowaæ, wówczas odpowiedŸ da pla-odpowiedŸ da pla-odpowiedŸ da pla-odpowiedŸ da pla-odpowiedŸ da pla-
netanetanetanetaneta, która w³ada znakiem na szczycie w³ada znakiem na szczycie w³ada znakiem na szczycie w³ada znakiem na szczycie w³ada znakiem na szczycie 11. domu.

Dom wskazuje na przyjació³, kolegów, powi¹zania, grupy wspólnych
zainteresowañ, ¿ycie spo³eczne, dzia³alnoœæ w klubach i instytucjach. Tu
otrzymamy odpowiedŸ na pytanie o wspó³pracê wspó³pracê wspó³pracê wspó³pracê wspó³pracê czy jej brak.

Kolory tego domu to ¿ó³ty i szafranowy.
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Jako 2. dom od 10. – wskazuje na profity z kariery lub biznesu osoby
pytaj¹cej.

11. dom jako 8. od 4. wska¿e na œmieræ jednego z rodziców.
Jako 5. od 7. podnosi romantyczny aspekt zawarcia zwi¹zku ma³¿eñ-

skiego.
11. dom jako 4. od 8. mówi o zakoñczeniu spraw finansowych w powi¹-

zaniu z pieniêdzmi innych.

XII DOM
Zwi¹zany ze: znakiem RYB,

¿ywio³em WODY.
Naturalny w³adca: JOWISZ, NEPTUN.

Okreœlany jako „Malus Daemon” (Dom z³ego demona) – przypisywa-
ny by³ Saturnowi jako najbardziej z³oczynnej planecie – najsilniejszemu
malefikowi, który jest naturalnym w³adc¹ nieszczêœcia i niepowodzenia.

12. dom ukazuje nasze najg³êbsze sekrety, skandale rodzinne, smutki,
czyny, których wstydzimy siê sami przed sob¹, nasz¹ podœwiadomoœæ,
z³oœæ, nasze najciê¿sze ofiary i b³êdy, ukrytych wrogów, konfidentów,
informatorów. Ujawnia samotnoœæ, mistycyzm. W³ada klasztorami, mni-
chami, zakonnicami, czarami i snami, lunatykami. Podlegaj¹ mu leki,
alkohol, narkotyki, handlarze narkotyków.

Zaliczamy tu wszelkie zak³ady zamkniête – jak instytucje szpitalne,
zak³ady psychiatryczne, poprawcze, wiêzienia, azyle, domy staroœci, opieki
spo³ecznej, hospicja.

Domen¹ tego domu s¹ wszelkie stany neurotyczne, psychozy, alkoho-
lizm, narkomania, halucynacje, schizofrenia, paranoja.

12. domowi podlegaj¹ wszelkie zajêcia sekretne – praca w s³u¿bach
tajnych, us³ugi detektywistyczne itp.

Dom ten ma tak¿e zwi¹zek z przesz³oœci¹ przesz³oœci¹ przesz³oœci¹ przesz³oœci¹ przesz³oœci¹ i zawarte w nim planetynim planetynim planetynim planetynim planety
czêsto wskazuj¹ na zdarzeniazdarzeniazdarzeniazdarzeniazdarzenia, które zaistnia³y przed zadaniemzaistnia³y przed zadaniemzaistnia³y przed zadaniemzaistnia³y przed zadaniemzaistnia³y przed zadaniem pytania.

Dla wszystkich, którzy interesuj¹ siê reinkarnacj¹ 12. dom reprezentu-
je karmê, sumê wszystkich doœwiadczeñ nabytych przed urodzeniemprzed urodzeniemprzed urodzeniemprzed urodzeniemprzed urodzeniem siêsiêsiêsiêsiê.

12. domowi podlegaj¹ wszelkie du¿e zwierzêta, tak¿e zamieszkuj¹ce
ogrody zoologiczne.

12. dom jako 6. od 7. wskazuje na niedomagania i choroby partnera.
Jako 3. od 10. w³ada krewnymi pytaj¹cego ze strony matki (lub ojca).
Jako 4. od 9. mówi o zakoñczeniu takich spraw, jak publikowanie, koniec
studiów, podró¿y zagranicznych itp. Zwi¹zany jest z kolorem zielonym.
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ZNAKI ZODIAKU

WWWWW astrologii horarnej znaki Zodiaku traktowane s¹ jak przymiotniki przymiotniki przymiotniki przymiotniki przymiotniki –
opisuj¹ce osobê lub przedmiot.

Wed³ug staro¿ytnych dostarczaj¹ one informacji na 4 sposoby:
1. Opisuj¹ osobê pytaj¹cego lub rodzaj sprawy.

W tym przypadku nale¿y skupiæ siê na znaku szczytu domu, w którym
jest planetarny w³adcaplanetarny w³adcaplanetarny w³adcaplanetarny w³adcaplanetarny w³adca osoby pytaj¹cej czy sprawy i na znaku, w któ-
rym jest KKKKKsiê¿ycsiê¿ycsiê¿ycsiê¿ycsiê¿yc. Oba znaki dostarcz¹ odpowiednich okreœleñ.
W. Lilly podaje np. „je¿eli znak jest ludzki, powietrzny, wschodzi lub
zachodzi, a Lord (= w³adca znaku) lub Ksiê¿yc s¹ w znaku tego samego
¿ywio³u czy te¿ o tym samym charakterze, mo¿ecie os¹dziæ aparycjê
danego cz³owieka jako osobê przystojn¹, z prezencj¹, a okolicznoœci spo-
tkania jako sympatyczne”.

2. U¿ycie znaków do opisania dolegliwoœci lub chorób. I tak:
– znak ascendentu lub na szczycie 6. domu, bêdzie pomaga³ opisaæ

chorobê,
– wed³ug Lilly i Culpepera:

znaki ogniste – oznaczaj¹ gor¹czkê,
znaki ziemskie – mêcz¹ce choroby,
znaki powietrzne – choroby krwi,
znaki wodne – choroby wywo³ane wilgoci¹ i zimnem.

Mówi¹ równie¿, kiedy pacjent powinien po³o¿yæ siê do ³ó¿ka. Wed³ug
w/w autorów – choroba jest jak walka pomiêdzy si³ami planet w³adaj¹-
cych domami 1. i 6. lub jeœli jest bardzo powa¿na – pomiêdzy w³adca-
mi domu 6. i 8. (domu œmierci). Czas trwaniaCzas trwaniaCzas trwaniaCzas trwaniaCzas trwania choroby powinien byæ
liczony liczony liczony liczony liczony od momentu po³o¿enia po³o¿enia po³o¿enia po³o¿enia po³o¿enia siê do ³ó¿ka.

3. Opisuj¹ czêœci cia³a – przy czym znaki powi¹zane s¹ z domami: Baran =
1. dom z g³ow¹; Byk = 2. dom – z karkiem; BliŸniêta = 3. dom – z ramio-
nami i rêkami; Rak = 4. dom – z ¿o³¹dkiem; Lew = 5. dom – z sercem
i grzbietem; Panna = 6. dom – z jelitami; Waga = 7. dom – z nerkami;
Skorpion = 8. dom – z narz¹dami p³ciowymi; Strzelec = 9. dom – z uda-
mi; Kozioro¿ec = 10. dom – z kolanami; Wodnik = 11. dom – z kostkami;
Ryby = 12. dom – ze stopami.

4. Ka¿dy znak wskazuje kierunekkierunekkierunekkierunekkierunek, zatem mo¿na oceniæ, gdzie ktoœ znaj-
duje siê poprzez znak, w którym umiejscowiony umiejscowiony umiejscowiony umiejscowiony umiejscowiony jest g³ówny sygnifikg³ówny sygnifikg³ówny sygnifikg³ówny sygnifikg³ówny sygnifika-a-a-a-a-
tortortortortor osoby osoby osoby osoby osoby czy przedmiotuprzedmiotuprzedmiotuprzedmiotuprzedmiotu. Je¿eli mocniejszy jest Ksiê¿yc, wówczas
os¹d mo¿na wydaæ wed³ug znaku, w którym le¿y Ksiê¿yc. W tym przy-
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padku bierzemy pod uwagê kwadrantkwadrantkwadrantkwadrantkwadrant, w którym le¿y Ksiê¿yc. Os¹d
wydaje siê zawsze zawsze zawsze zawsze zawsze poprzez silniejsz¹ silniejsz¹ silniejsz¹ silniejsz¹ silniejsz¹ z tych dwu planet.
Znaki w³adaj¹ nie tylko kierunkami, ale tak¿e pañstwami, miastami

i okolicami.
Znaki Zodiaku dzielono wed³ug ró¿norodnych kryteriów:

– znaki mêskie: Baran, BliŸniêta, Lew, Waga, Strzelec i Wodnik,
– znaki ¿eñskie: Byk, Rak, Panna, Skorpion, Kozioro¿ec, Ryby,
– znaki dwucieliste: BliŸniêta, Strzelec, Ryby,
– znaki p³odne: Rak, Skorpion, Ryby,
– znaki bezp³odne: BliŸniêta, Lew, Panna, Waga (dawniej symbolem by³a

postaæ trzymaj¹ca wagê), Wodnik, w przypadku np. zaginiêcia zwie-
rzêcia znaki te wskazuj¹ na ludzkie osiedla,

– znaki zwierzêce: Baran, Byk, Lew,
– znaki nieme: wszystkie znaki wodne,
– znaki „biegn¹ce”: Baran, Lew, Strzelec,
– znaki „stoj¹ce”: BliŸniêta, Panna, Wodnik,
– znaki „le¿¹ce”: Rak, Skorpion, Ryby,
– znaki „siedz¹ce”: Byk, Waga, Kozioro¿ec,
– znaki „krótkiego wschodzenia” (przechodz¹ce szybko przez ascendent):

Baran, Byk, BliŸniêta, Kozioro¿ec, Wodnik, Ryby,
– znaki „d³ugiego wschodzenia”: Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion,

Strzelec.

Kiedy okreœlamy czas trwaniaczas trwaniaczas trwaniaczas trwaniaczas trwania jakiegoœ zdarzenia – znaki zmienne
wska¿¹, ¿e akcja bêdzie przebiegaæ szybko w przeciwieñstwie do znaków
sta³ych. Najszybszymi s¹ znaki kardynalne. Staro¿ytni wyró¿niali du¿o
wiêcej podzia³ów. Na ile s¹ one przydatne przy interpretacji horoskopu
horarnego, oceniæ musi astrolog, który stawia dany horoskop.

Ca³e ko³o zodiakalne podzielone jest tak¿e na KKKKKWWWWWADRANTYADRANTYADRANTYADRANTYADRANTY,     podob-
nie jak przy horoskopach natalnych.

Tu jednak kierunek kierunek kierunek kierunek kierunek wyznaczania kolejnych kwadrantów jest odmien-odmien-odmien-odmien-odmien-
ny ny ny ny ny ni¿ stosowany przy horoskopach natalnych:
I KWADRANT – rozci¹ga siê od ascendentu do MC, obejmuje domy

10., 11. i 12., nazywany jest wschodnim, mêskim,
sangwinicznym oraz niepe³noletnim (niekiedy in-
fantylnym).

II KWADRANT – siêga od MC do descendentu – zawiera dom 9., 8.
i 7., okreœlany jako po³udniowy, letni, ¿eñski, chole-
ryczny i m³odzieñczy.

ZNAKI ZODIAKU
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III KWADRANT – siêga od descendentu do IC, zawiera dom 6., 5. i 4.
nazywany zachodnim, jesiennym, mêskim, melan-
cholicznym i kwadrantem wieku dojrza³ego = „mê-
skiego”.

IV KWADRANT – siêga od IC do ascendentu – zawiera dom 3., 2. i 1.,
jest pó³nocny, zimowy, ¿eñski, flegmatyczny i wieku
starego. Na ka¿dy dom przypada oko³o 5 lat.

Wed³ug staro¿ytnych na pytanie osoby – która czêœæ jej ¿ycia bêdzie
lepsza? – nale¿y sprawdziæ pozycjê benefików (tzw. dobrych planet) i po-
przez ich pozycjê w domu danego kwadrantu wydaæ opiniê.

Z³e okresy w ¿yciu okreœla w ten sam sposób pozycja malefików.
Wed³ug Lilly’ego np. Mars w 8. domu mo¿e wskazywaæ, ¿e 25 rok

¿ycia danej osoby bêdzie gorszy ni¿ inne lata.
Z kolei Manilius w swej pracy „Astronomica” pisa³: „...Krzywa, która

biegnie od Wschodu do najwy¿szego punktu ko³a okreœla najwczeœniejszy
wiek i lata dzieciêce. Pochy³oœæ, która opada ku do³owi od szczytu nieba
do punktu zachodniego to lata m³odzieñcze. Odcinek od punktu zachod-
niego do najni¿szego punktu ko³a to okres starszego ¿ycia i jest czasem
nieprzerwanych zmian. Odcinek, który podnosi siê od najni¿szego punk-
tu do punktu wschodniego – wyznacza lata koñcowe”.

Tacy astrolodzy staro¿ytni, jak Manilius, Lilly i Ptolemeusz wi¹zaliwi¹zaliwi¹zaliwi¹zaliwi¹zali
wiek wiek wiek wiek wiek osoby nie z kwadrantami, lecz z planetamiplanetamiplanetamiplanetamiplanetami.

Manilius – mimo ¿e nawi¹zywa³ do kwadrantów, opiera³ siê bardziej
na wp³ywie planet podaj¹c, ¿e: „...do 4 roku ¿ycia – rz¹dzi Ksiê¿yc, zaœ
kolejnymi latami – Merkury, który zapocz¹tkowuje artykulacjê, inteli-
gencjê i logiczn¹ czêœæ duszy – wp³ywa na ich rozwój, Wenus przejmuje
w³adztwo na kolejnych 8 lat daj¹c impuls do mi³oœci – „w duszê wchodzi
rodzaj szaleñstwa”; S³oñce rz¹dzi przez 19 lat „pragnieniem posiadania
i pozycji”, po którym Mars – w³ada przez 15 lat „wprowadzaj¹c surowoœæ
i cierpienia w ¿yciu”, po nim Jowisz przez kolejnych 12 lat przynosi
„odpoczynek i zaszczyty”, zaœ jako ostatni rz¹dzi Saturn do koñca ¿ycia
osoby”.

Kwadranty wskazuj¹ równie¿ kierunki kierunki kierunki kierunki kierunki (strony œwiata):
– od ascendentu do MC – po³udniowo-wschodni,
– od MC do descendentu – po³udniowo-zachodni,
– od descendentu do IC – pó³nocno-zachodni,
– od IC do ascendentu – pó³nocno-wschodni.

PPPPPodzia³ odzia³ odzia³ odzia³ odzia³ ko³a Zodiaku nie knie knie knie knie koñczyoñczyoñczyoñczyoñczy siê siê siê siê siê na znakach. Znaki Znaki Znaki Znaki Znaki ulegaj¹ „roz-
cz³onkowaniu” na DEKANATY, OKRESY (= Terms), DODECATOMO-
RIA = dwadasamsy = dwady, zaœ te ostatnie na tzw. „ma³e sekcje” po 30
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minut ka¿da, którymi kolejno w³ada³y: Saturn, Jowisz, Mars, Wenus i Mer-
kury, a¿ na koniec okreœlono znaczenie ka¿dego stopnia Zodiaku (co szcze-
gó³owo podaje „Encyklopedia Astrologii” de Vora, jak i „Encyklopedia
Psychologii Astrologicznej” Cartera.

DEKANATY
To podzia³ ka¿dego znaku Zodiaku na 3 podsekcje – po 10° ka¿da, a w³a-
daj¹ nimi planety ujête w porz¹dku chaldejskim. Al Biruni podaje, ¿e
podzia³ ten bierze pocz¹tek w astrologii hinduskiej.

Chaldejski porz¹dek w³adców znakChaldejski porz¹dek w³adców znakChaldejski porz¹dek w³adców znakChaldejski porz¹dek w³adców znakChaldejski porz¹dek w³adców znakówówówówów to: Saturn, Jowisz, Mars, S³oñ-
ce, Wenus, Merkury, Ksiê¿yc.

Zatem w³adcami kw³adcami kw³adcami kw³adcami kw³adcami kolejnych dekolejnych dekolejnych dekolejnych dekolejnych dekanatów anatów anatów anatów anatów dla poszczególnych znaków
Zodiaku s¹:

dekdekdekdekdekanatyanatyanatyanatyanaty

ZnakiZnakiZnakiZnakiZnaki 1 2 3

od 1°–10° od 11°–20° od 21°–30°

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

Jak z powy¿szego zestawienia widaæ, w³adcy poszczególnych dekana-
tów przy u¿yciu porz¹dku chaldejskiego ró¿ni¹ siê znacznie od w³adców
dekanatów stosowanych we wspó³czesnej astrologii. Ale jeszcze raz pod-
kreœlam, ¿e astrologia horarna rz¹dzi siê w³asnymi w³asnymi w³asnymi w³asnymi w³asnymi regu³ami, w wielu
przypadkach odbiegaj¹cymi od stosowanych w dzisiejszej astrologii i nie
jest to ¿aden b³¹db³¹db³¹db³¹db³¹d.
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OKRESY
Ka¿dy znak Zodiaku zosta³ dodatkowo podzielony na 5 nierównej d³ugo-
œci odcinków, których w³adcami s¹ wszystkie planety z wyj¹tkiem S³oñ-
ca, Ksiê¿yca i trzech ostatnich – Urana, Neptuna i Plutona.

PTOLEMEUSZ – opracowa³ tabelê okresów i ich w³adców dla po-
szczególnych znaków.

TTTTTABELA OKRESABELA OKRESABELA OKRESABELA OKRESABELA OKRESÓWÓWÓWÓWÓW

Baran F 0°–6° D 6°–14° C 14°–21° E 21°–26° G 26°–30°

Byk D 0°–8° C 8°–15° F 15°–22° G 22°–26° E 26°–30°

BliŸniêta C 0°–7° F 7°–14° D 14°–21° G 21°–25° E 25°–30°

Rak E 0°–6° F 6°–13° C 13°–20° D 20°–27° G 27°–30°

Lew G 0°–6° C 6°–13° D 13°–19° F 19°–25° E 25°–30°

Panna C 0°–7° D 7°–13° F 13°–18° G 18°–24° E 24°–30°

Waga G 0°–6° D 6°–11° F 11°–19° C 19°–24° E 24°–30°

Skorpion E 0°–6° F 6°–14° D 14°–21° C 21°–27° G 27°–30°

Strzelec F 0°–8° D 8°–14° C 14°–19° G 19°–25° E 25°–30°

Kozioro¿ec D 0°–6° C 6°–12° F 12°–19° E 19°–25° G 25°–30°

Wodnik G 0°–6° C 6°–12° D 12°–20° F 20°–25° E 25°–30°

Ryby D 0°–8° F 8°–14° C 14°–20° E 20°–26° G 26°–30°

DWADY
Ka¿dy znak Zodiaku podzielony jest tak¿e na 12 odcinków po 2°30´.
Podane zosta³y w I tomie „Astrologii”.

Wszystkie wymienione rodzaje podzia³ów znaków mia³y wed³ug staro-
¿ytnych astrologów pomóc w bardziej precyzyjnym okreœleniu osoby, zda-
rzenia czy okolicznoœci.

BARAN
w³adcaw³adcaw³adcaw³adcaw³adca: MARS,
egzaltacjaegzaltacjaegzaltacjaegzaltacjaegzaltacja: S£OÑCE,
uszkuszkuszkuszkuszkodzonaodzonaodzonaodzonaodzona: WENUS,
upadekupadekupadekupadekupadek: SATURN.
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Baran jest ognisty, mêski, kardynalny, wschodni, gwa³towny, zwierzê-
cy, ruchliwy.

FFFFFizycznie izycznie izycznie izycznie izycznie – wskazuje na osoby o pochylonej sylwetce, grubokoœcistej,
twarzy, zwykle poci¹g³ej, karnacji z tendencj¹ do œniadej.

W³ada g³ow¹ i twarz¹ oraz wszelkimi nieforemnoœciami na tych czê-
œciach cia³a. Cera bywa ze skazami z tendencj¹ do wyprysków. Odpowia-
da za ³ysienie, jak i pewne k³opoty mentalne.

Miejsca Miejsca Miejsca Miejsca Miejsca zwi¹zane z tym znakiem to – tereny piaszczyste, górzyste,
ma³o uczêszczane, izolowane, pastwiska, nowo odkryte l¹dy, miejsca,
gdzie u¿ywa siê ¿elaza i ognia np. kuŸnie, ale i fabryki szk³a, piekarnie,
w pobli¿u paleniska lub gor¹ce.

W obrêbie domu domu domu domu domu – dachy, sufity, czêœci gipsowe.
Patronuje zawodom zawodom zawodom zawodom zawodom – zwi¹zanym z in¿ynieri¹, armi¹ czy wojskiem,

i tym, które wymagaj¹ aktywnoœci w dzia³aniu i inicjatywy.
KierunekKierunekKierunekKierunekKierunek: WSCHÓD.
KKKKKolorolorolorolorolor: czerwony, krwisty i melan¿e czerwono-bia³e.

BYK
w³adczyniw³adczyniw³adczyniw³adczyniw³adczyni: WENUS,
egzaltacjaegzaltacjaegzaltacjaegzaltacjaegzaltacja: KSIÊ¯YC,
uszkuszkuszkuszkuszkodzonyodzonyodzonyodzonyodzony: MARS,
upadekupadekupadekupadekupadek: URAN (w astrologii horarnej klasycznej nie brany pod uwagê ze
wzglêdu na czas jego odkrycia).

Byk – jest ziemski, ¿eñski, sta³y, zwierzêcy, po³udniowy.
FFFFFizycznie izycznie izycznie izycznie izycznie – osoba jest raczej niska, krêpa, z silnie rozbudowan¹ klat-

k¹ piersiow¹, g³owa osadzona na tzw. „byczym karku” (doœæ szeroka,
masywna i krótka szyja). Twarz okr¹g³awa o czerstwym wygl¹dzie. Oso-
ba zwykle dysponuje dobrym g³osem do œpiewu.

W³ada szyj¹ (karkiem) i chorobami zwi¹zanymi z t¹ okolic¹.
Miejsca Miejsca Miejsca Miejsca Miejsca zwi¹zane z Bykiem to – wolno stoj¹ce domy, zabudowania

gospodarskie wiejskie, hodowlane, pola uprawne, pastwiska, okolice wiej-
skie, ogrody, miejsca przy gruncie.

W obrêbie domu domu domu domu domu – komórki, ciemne zakamarki, pokoje o niskich sufi-
tach, piwnice.

Patronuje zawodom zawodom zawodom zawodom zawodom – zwi¹zanym z architektur¹, budownictwem, fi-
nansami, rolnictwem, wszelkim pracom rutynowym oraz w dziedzinie
sztuki – œpiewakom.

KierunekKierunekKierunekKierunekKierunek: PO£UDNIOWY WSCHÓD.
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KKKKKolorolorolorolorolor: rozbielona ¿ó³æ (prawdopodobnie kremowy). Osoby czêsto lubi¹
równie¿ kolor zielonej trawy.

BLIŹNIÊTA
w³adcaw³adcaw³adcaw³adcaw³adca: MERKURY,
dobrze po³o¿onydobrze po³o¿onydobrze po³o¿onydobrze po³o¿onydobrze po³o¿ony: wêze³ ksiê¿ycowy pó³nocny,
uszkuszkuszkuszkuszkodzonyodzonyodzonyodzonyodzony: JOWISZ, wêze³ ksiê¿ycowy po³udniowy.

Jest to znak powietrzny, mêski, ludzki, zmienny, sangwiniczny, ciep³y,
wilgotny, z³o¿ony z dwu cia³.

FFFFFizycznie izycznie izycznie izycznie izycznie – osoby wysokie, postawa prosta, d³ugie koñczyny, szczup³e,
bystre spojrzenie.

W³ada ramionami, rêkami, ¿y³ami.
Miejsca Miejsca Miejsca Miejsca Miejsca zwi¹zane ze znakiem BliŸni¹t to – wzgórza, góry, tereny po³o-

¿one wysoko, przestrzenne.
Miejsca u¿ytecznoœci publicznej ipublicznej ipublicznej ipublicznej ipublicznej i transportu transportu transportu transportu transportu – takie jak szko³y, biblio-

teki, auta, poci¹gi, autobusy, gara¿e, magazyny. W obrêbie domu – poko-
je po³o¿one wysoko (na piêtrach), miejsca w pokoju po³o¿one wysoko,
górne powierzchnie wysokich mebli np. szaf, pokoje przeznaczone do
nauki, pisania, czytania, wszelkich gier o charakterze intelektualnym,
œciany, boazerie, tynk.

Ponadto przedmioty przedmioty przedmioty przedmioty przedmioty takie, jak skrzynie, kufry, pude³ka, komody, pó³-
ki, biurka, pulpity, papiery, dokumenty, drobne przybory i akcesoria,
narzêdzia s³u¿¹ce do pomiarów i termometry.

Patronuje zawodom zawodom zawodom zawodom zawodom – zwi¹zanym z dzia³alnoœci¹ intelektualn¹, pisa-
niem, czytaniem, wyk³adaniem, nauczaniem, studiami, dziennikarstwem,
sprzeda¿¹, zwi¹zanym z podró¿owaniem, reklam¹, zbieraniem i przeka-
zywaniem informacji.

KierunekKierunekKierunekKierunekKierunek: PO£UDNIOWO-ZACHODNI.
KKKKKolorolorolorolorolor: melan¿e bia³o-czerwone – choæ osoby spod tego znaku wydaj¹

siê lubiæ kolor szmaragdowej zieleni.

RAK
w³adcaw³adcaw³adcaw³adcaw³adca: KSIÊ¯YC,
egzaltacjaegzaltacjaegzaltacjaegzaltacjaegzaltacja: JOWISZ (obecnie i NEPTUN),
uszkuszkuszkuszkuszkodzonyodzonyodzonyodzonyodzony: SATURN,
w upadkw upadkw upadkw upadkw upadkuuuuu: MARS.

Rak jest wodny, kardynalny, ¿eñski, p³odny, ch³odny, wilgotny, flegma-
tyczny, pó³nocny.
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FFFFFizycznie izycznie izycznie izycznie izycznie – osoby raczej niskie o silniej rozbudowanej górnej po³owie
cia³a, o tzw. „ksiê¿ycowej” twarzy (okr¹g³ej), cerze bladawej i ma³ych
oczach. Zadarty nos. Osoby te na ogó³ chêtnie gotuj¹.

Miejsca Miejsca Miejsca Miejsca Miejsca zwi¹zane z Rakiem to – oceany, wszelkie wody zdatne do
¿eglugi, rzeki, jeziora, Ÿród³a, Ÿród³a mineralne, bagniska, rozlewiska
(szerokie ujœcia rzek), studnie, do³y, rowy, wszelkie miejsca podmok³e,
pla¿e, wybrze¿a, sztuczne zbiorniki wodne, cysterny, strumyki.

W domach domach domach domach domach – pompy, piwnice, wilgotne sutereny, ³aŸnie, ³azienki, sau-
ny. Wskazuje na przedmioty po³o¿one blisko wody, p³ynów, ale i jedzenia,
na miejsca po³o¿one w pokoju nisko.

S¹ to równie¿ miejsca ostatecznego spoczynku, jak groby, grobowce,
mauzolea, cmentarze.

Patronuje zawodom zawodom zawodom zawodom zawodom – zwi¹zanym z ¿ywnoœci¹ – jej produkcj¹, jak
i przyrz¹dzaniem, hotelarstwem, wszelk¹ opiek¹, p³ynami, gospodarstwem
domowym oraz pracami o charakterze socjalnym.

KierunekKierunekKierunekKierunekKierunek: PÓ£NOCNY.
KKKKKolorolorolorolorolor: zielony, brunatny, jasno-br¹zowy.

LEW
w³adcaw³adcaw³adcaw³adcaw³adca: S£OÑCE,
uszkuszkuszkuszkuszkodzonyodzonyodzonyodzonyodzony: SATURN (oraz URAN),
w upadkw upadkw upadkw upadkw upadku:u:u:u:u: MERKURY (oraz NEPTUN).

Lew jest ognisty, sta³y, mêski, zwierzêcy, suchy, gor¹cy, choleryczny,
wschodni.

FFFFFizycznie izycznie izycznie izycznie izycznie – osoby o imponuj¹cej sylwetce, proporcjonalnie zbudowa-
ne, o g³owie nieco wiêkszej, w³osach zwykle krêconych, niesfornych, ota-
czaj¹cych g³owê na kszta³t „lwiej grzywy”.

Lew w³ada uk³adem krwionoœnym i sercem.
Miejsca Miejsca Miejsca Miejsca Miejsca zwi¹zane z tym znakiem to – tereny skaliste, dzikie, ja³owe,

suche, czêsto trudno dostêpne, pagórkowate lub górzyste, lasy, puszcze,
d¿ungle, miejsca do polowañ, pustynie.

Wskazuje na miejsca rekreacji – parki, ogródki jordanowskie dla dzie-
ci, place zabaw oraz teatry.

W odniesieniu do budowli publicznych – pa³ace, rezydencje, budowle
reprezentacyjne (np. rz¹dowe), zamki, twierdze.

W obrêbie domu domu domu domu domu – s¹ to wszystkie miejsca zwi¹zane z ogniem, takie
jak kominki, piece kuchenne, piece pokojowe, paleniska, ro¿en, piece do
wypieku chleba. Ponadto miejsca s³u¿¹ce zabawie i wypoczynkowi – do
których nale¿¹ pokoje dzieciêce, do zabaw, do relaksu.
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Patronuje zawodom zawodom zawodom zawodom zawodom – zwi¹zanym z rozrywk¹, teatrem, gie³d¹, ma-
klerstwem, drogimi kamieniami i jubilerstwem, kosmetyk¹, ornamenty-
k¹, promocj¹ i twórcz¹ ekspresj¹.

KierunekKierunekKierunekKierunekKierunek: WSCHODNI (lub PÓ£NOCNO-WSCHODNI).
KKKKKolorolorolorolorolor: czerwony lub zielony.

PANNA
w³adcaw³adcaw³adcaw³adcaw³adca: MERKURY,
egzaltacjaegzaltacjaegzaltacjaegzaltacjaegzaltacja: MERKURY,
uszkuszkuszkuszkuszkodzonyodzonyodzonyodzonyodzony: JOWISZ (oraz NEPTUN),
w upadkw upadkw upadkw upadkw upadkuuuuu: WENUS.

Panna jest znakiem ziemskim, zmiennym, ¿eñskim, suchym, ch³od-
nym, melancholijnym, po³udniowym.

FFFFFizycznie izycznie izycznie izycznie izycznie – daje cia³o œredniego wzrostu, proporcjonalne, cera zwykle
œniada, w³osy i oczy przewa¿nie ciemne, doœæ przenikliwy, ostry g³os.

Znak w³ada g³ównie jelitami i wszelkimi chorobami zwi¹zanymi z t¹
czêœci¹ uk³adu pokarmowego.

Miejsca Miejsca Miejsca Miejsca Miejsca zwi¹zane z Pann¹ to – pola uprawne, lecz g³ównie te, które
s³u¿¹ do sk³adowania towarów lub jako ró¿nego rodzaju schowki (np.
kieszenie), magazyny dla produktów zbo¿owych i ziarna, jak spichlerze,
stodo³y, miejsca sk³adowania i przechowywania produktów mleczarskich,
jak ch³odnie, ch³odziarki, zamra¿arki.

W obrêbie domu domu domu domu domu – miejsca s³u¿¹ce pracy analitycznej. Nale¿¹ tu pokoje
biurowe, w budynkach mieszkalnych gabinety, pokoje, w których trzymane
s¹ ksi¹¿ki. Ponadto szafy biblioteczne, szafy œcienne, biurka, serwantki.

W zwi¹zku z charakterem s³u¿ebnym wielu zawodów reprezentowanych
przez ten znak – równie¿ ambulatoria, gabinety lekarskie, przychodnie.

Patronuje zawodom zawodom zawodom zawodom zawodom – zwi¹zanym z medycyn¹ – pielêgniarkom, leka-
rzom, technikom medycznym, analitykom, terapeutom, wszystkim, któ-
rzy pe³ni¹ role podrzêdne, s³u¿ebne. Równie¿ edytorom, nauczycielom,
sekretarkom czy sekretarzom.

KierunekKierunekKierunekKierunekKierunek: PO£UDNIE (lub PO£UDNIOWY WSCHÓD).
KKKKKolorolorolorolorolor: czarny lub pstrokaty.

WAGA
w³adczyniw³adczyniw³adczyniw³adczyniw³adczyni: WENUS,
egzaltacjaegzaltacjaegzaltacjaegzaltacjaegzaltacja: SATURN,
uszkuszkuszkuszkuszkodzonyodzonyodzonyodzonyodzony: MARS,
w upadkw upadkw upadkw upadkw upadkuuuuu: S£OÑCE.
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Waga jest powietrzna, kardynalna, mêska, ludzka, gor¹ca, wilgotna,
zachodnia.

FFFFFizycznie izycznie izycznie izycznie izycznie – s¹ to osoby œredniego lub wysokiego wzrostu, proporcjo-
nalnej budowy cia³a, o okr¹g³ej twarzy czêsto ³adnej, z regularnymi rysa-
mi. Cera jasna, czysta.

Czêœci cia³a podlegaj¹ce Wadze to nerki, biodra, lêdŸwie i choroby
z nimi zwi¹zane.

Miejsca Miejsca Miejsca Miejsca Miejsca podlegaj¹ce temu znakowi to – szczyty górskie, tereny kamie-
niste lub piaszczyste, place z wyciêtymi drzewami, a tak¿e okolice o wy-
j¹tkowo œwie¿ym powietrzu.

Wewn¹trz domu domu domu domu domu – pokoje po³o¿one na piêtrach, facjatki, „pokoje”
w pokojach (antresole, wnêki, alkowy).

W obrêbie mieszkania miejsca po³o¿one wysoko, górne powierzchnie
wysokich mebli, szafy œcienne, pó³ki na ksi¹¿ki, szafki na porcelanê,
poddasza, strychy, a zewnêtrznie – attyki.

Patronuje zawodom zawodom zawodom zawodom zawodom – zwi¹zanym ze sztuk¹, polityk¹, prawem, po-
radnictwem, w tym poradniami ma³¿eñskimi, partnerskimi.

KierunekKierunekKierunekKierunekKierunek: ZACHÓD.
KKKKKolorolorolorolorolor: czarny, ciemno-karmazynowy, br¹zowy, pastelowy. S¹ jednak

osoby lubi¹ce kolor b³êkitny.

SKORPION
w³adcaw³adcaw³adcaw³adcaw³adca: MARS (obecnie PLUTON nie brany pod uwagê w klasycznej
astrologii horarnej),
egzaltacjaegzaltacjaegzaltacjaegzaltacjaegzaltacja: obecnie URAN (nie brany pod uwagê w klasycznej astrologii
horarnej),
uszkuszkuszkuszkuszkodzonaodzonaodzonaodzonaodzona: WENUS,
w upadkw upadkw upadkw upadkw upadkuuuuu: KSIÊ¯YC.

Skorpion jest wodny, sta³y, ¿eñski, pó³nocny, zimny.
FFFFFizycznie izycznie izycznie izycznie izycznie – kreuje osoby o krêpej sylwetce, œredniego wzrostu, o cha-

rakterystycznej kwadratowej ¿uchwie. Oczy zwykle fascynuj¹ce, osadzo-
ne doœæ g³êboko. Wyraziste, krzaczaste brwi.

Znak w³ada narz¹dami p³ciowymi i chorobami zwi¹zanymi z t¹ okoli-
c¹ cia³a.

Miejsca Miejsca Miejsca Miejsca Miejsca wyznaczane przez ten znak to – okolice bagniste, trzêsawiska,
torfowiska, grunt podmok³y, zbiorniki stoj¹cych wód (np. zaroœniête je-
ziora), miejsca cuchn¹ce, pe³ne robactwa, siedliska zwierz¹t pe³zaj¹cych,
p³azów, insektów, miejsca ruin i opuszczonych domostw, sk³adowisk œmieci
i innych odpadów, wysypiska. Wszelkie nory, kana³y, podziemne tunele,
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sekretne schowki, tajemne drzwi, domy schadzek, spelunki. Miejsca zwi¹-
zane ze œmierci¹, jak cmentarze.

Z drugiej strony patronuje winnicom, ogrodom, oran¿eriom.
W obrêbie domu domu domu domu domu s¹ to kuchnie, pokoje k¹pielowe, toalety, miejsca w po-

bli¿u wszelkich urz¹dzeñ hydraulicznych, np. zlewozmywaki, hydranty.
Miejsca Miejsca Miejsca Miejsca Miejsca gdzie s¹ trzymane cudze pieni¹dze – banki, sejfy.
Patronuje zawodom zawodom zawodom zawodom zawodom – zwi¹zanym z policj¹, si³ami zbrojnymi, banka-

mi, medycyn¹ (chirurdzy), wszelkim kryminalistom, mafii, grabarzom
i innym pracownikom maj¹cym zwi¹zek ze œmierci¹ (np. anatomom),
kanalarzom, œmieciarzom i innym zwi¹zanym z pracami podziemnymi.

KierunekKierunekKierunekKierunekKierunek: PÓ£NOCNO-WSCHODNI.
KKKKKolorolorolorolorolor: czarny, ciemno-br¹zowy, ale równie¿ ciemna zieleñ, g³êboki

szmaragd.

STRZELEC
w³adcaw³adcaw³adcaw³adcaw³adca: JOWISZ,
dobre po³o¿eniedobre po³o¿eniedobre po³o¿eniedobre po³o¿eniedobre po³o¿enie dla wêz³a ksiê¿ycowego pó³nocnego,
uszkuszkuszkuszkuszkodzonyodzonyodzonyodzonyodzony: MERKURY.

Strzelec jest ognisty, zmienny, mêski, czêœciowo zwierzêcy, dwucielisty,
gor¹cy, suchy, wschodni.

FFFFFizycznie izycznie izycznie izycznie izycznie – s¹ to osoby raczej wysokie, w starszym wieku zaznacza siê
tkanka t³uszczowa w obrêbie miednicy i bioder, o d³ugich koñczynach,
du¿ych stopach. Twarz przewa¿nie poci¹g³a i o d³u¿szej czêœci od nosa po
bródkê. Zwykle du¿e zêby, zw³aszcza przednie górne siekacze, tzw. „koñ-
skie twarze”.

Znakowi temu podlegaj¹ uda i poœladki oraz choroby z nimi zwi¹zane.
Miejsca Miejsca Miejsca Miejsca Miejsca zwi¹zane ze Strzelcem to – tereny wysoko po³o¿one, otwarte,

z których rozci¹ga siê widok a¿ po horyzont, góry, wzgórza pokryte drze-
wami, pola i tereny, gdzie ¿yj¹ du¿e zwierzêta.

Nale¿¹ tu równie¿ koœcio³y i inne miejsca sakralne, œwiête.
Miejsca zwi¹zane ze sportem i grami sportowymi, jak stadiony, wszelkie

tory sportowe, a tak¿e zwi¹zane z koñmi – stajnie, uje¿d¿alnie, stadniny.
W domach domach domach domach domach mieszkalnych – pokoje po³o¿one wysoko, du¿e, obszerne.

W pokojach miejsca po³o¿one wysoko, sufity, balkony, tarasy, tak¿e w po-
bli¿u ognia.

Patronuje zawodom zawodom zawodom zawodom zawodom – zwi¹zanym z podró¿owaniem, importem i eks-
portem, eksploracj¹, prawem i koœcio³em.

KierunekKierunekKierunekKierunekKierunek: WSCHÓD (oraz PO£UDNIOWY WSCHÓD).
KKKKKolorolorolorolorolor: ¿ó³ty lub czerwonawo-zielony.
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KOZIORO¯EC
w³adcaw³adcaw³adcaw³adcaw³adca: SATURN,
egzaltacjaegzaltacjaegzaltacjaegzaltacjaegzaltacja: MARS,
uszkuszkuszkuszkuszkodzonyodzonyodzonyodzonyodzony: KSIÊ¯YC,
w upadkw upadkw upadkw upadkw upadkuuuuu: JOWISZ (obecnie i NEPTUN).

Kozioro¿ec jest ziemski, kardynalny, ¿eñski, zwierzêcy, zimny, suchy,
po³udniowy.

FFFFFizycznie izycznie izycznie izycznie izycznie – osoby szczup³e, œredniego wzrostu, drobnokoœciste. Twarz
w¹ska, pod³u¿na, o wyraŸnej rzeŸbie kostnej, doœæ surowych rysach. Mê¿-
czyŸni maj¹ tendencje do ³ysienia. Znak odpowiada za kolana, koœci
i skórê oraz choroby zwi¹zane z tymi czêœciami cia³a.

Miejsca Miejsca Miejsca Miejsca Miejsca zwi¹zane z tym znakiem to – ja³owe pola, nieu¿ytki, ugory,
pastwiska, okolice poroœniête gêsto ciernistymi krzewami, górzyste œcie¿-
ki, tereny po³o¿one nisko.

Nale¿¹ tu tak¿e wszelkie szopy i magazyny s³u¿¹ce do sk³adowania
narzêdzi rolniczych, gospodarskich, obory, zagrody dla du¿ych zwierz¹t
– zw³aszcza kóz, sk³adowiska wyprawionych skór, garbarnie, obornik na
polach, wszelkie graty i rupiecie, zagracone podwórka, dziedziñce, wszel-
kie miejsca ciemne.

W obrêbie domu domu domu domu domu ciemne k¹ty przy ziemi lub pod³odze, a tak¿e progi.
Kozioro¿ec patronuje zawodom zawodom zawodom zawodom zawodom – zwi¹zanym z pañstwow¹ admini-

stracj¹, polityk¹, rz¹dem.
KierunekKierunekKierunekKierunekKierunek: PO£UDNIE.
KKKKKolorolorolorolorolor: czarny, ciemny br¹z.

WODNIK
w³adcaw³adcaw³adcaw³adcaw³adca: SATURN (obecnie URAN),
egzaltacjaegzaltacjaegzaltacjaegzaltacjaegzaltacja: MERKURY (oraz NEPTUN),
uszkuszkuszkuszkuszkodzoneodzoneodzoneodzoneodzone: S£OÑCE,
w upadkw upadkw upadkw upadkw upadkuuuuu: obecnie PLUTON – nie brany pod uwagê w astrologii horarnej.

Wodnik jest powietrzny, sta³y, mêski, ludzki, gor¹cy, wilgotny, zachodni.
FFFFFizycznie izycznie izycznie izycznie izycznie – s¹ to osoby niezbyt wysokie lub przeciwnie, doœæ masywnej

budowy, zw³aszcza w starszym wieku. Sylwetka bywa nieproporcjonalna,
o wiêkszym tu³owiu (szczególnie u mê¿czyzn). W twarzy zwracaj¹ czêsto
uwagê fascynuj¹ce oczy.

Znakowi podlegaj¹, podudzia, kostki i obwodowy uk³ad naczyniowy.
Miejsca Miejsca Miejsca Miejsca Miejsca zwi¹zane z tym znakiem to – pagórkowaty, nierówny teren, ka-

mienio³omy, okolice œwie¿o skopane, miejsca odkrywek z³ó¿ mineralnych,
okolice po³o¿one przy pocz¹tkach Ÿróde³, kana³y, cieki wodne, winnice.
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W obrêbie domów domów domów domów domów dachy, okapy, pokoje po³o¿one na piêtrach oraz
w wie¿yczkach, wysoko po³o¿one balkony, tarasy, wszystko co jest nad
pod³og¹ i w pobli¿u okien. Pokoje przeznaczone do lektur, komputerów,
gdzie u¿ywana jest nowa technologia, lotniska i samoloty.

Wodnik patronuje zawodom zawodom zawodom zawodom zawodom – zwi¹zanym ze wspó³czesn¹ technologi¹,
elektryk¹, elektronik¹, programowaniem, konsultacjami, dystrybucj¹
wody, jak i astrologi¹.

KierunekKierunekKierunekKierunekKierunek: ZACHÓD.
KKKKKolorolorolorolorolor: b³êkit nieba, kolory o odcieniu metalicznym.

RYBY
w³adca: w³adca: w³adca: w³adca: w³adca: JOWISZ (obecnie NEPTUN),
egzaltacja: egzaltacja: egzaltacja: egzaltacja: egzaltacja: WENUS,
uszkuszkuszkuszkuszkodzony: odzony: odzony: odzony: odzony: MERKURY,
w upadkw upadkw upadkw upadkw upadku: u: u: u: u: MERKURY.

Ryby s¹ wodne, zmienne, ¿eñskie, o podwójnym ciele, zimne, pó³nocne.
FFFFFizycznie izycznie izycznie izycznie izycznie – osoby niskie lub œredniego wzrostu, nie zawsze proporcjo-

nalne, czêsto o pochylonych plecach (zw³aszcza w starszym wieku). Ko-
biety chêtnie nosz¹ d³ugie w³osy. Twarz okr¹g³a, cera bladawa, du¿e oczy
z ciê¿kimi powiekami.

Ryby w³adaj¹ stopami i uk³adem limfatycznym. Wszelkie k³opoty ze
stopami, jak i utykanie oraz schorzenia zwi¹zane z tymi okolicami podle-
gaj¹ temu znakowi.

Miejsca Miejsca Miejsca Miejsca Miejsca zwi¹zane z Rybami to – tereny bagniste, podmok³e, wybrze¿a,
okolice po³o¿one nad wod¹, rzeki i stawy szczególnie zarybione, wszelkie
stawy hodowlane, gdzie gromadzi siê ptactwo wodne (kaczki, kurki wod-
ne, czaple, ¿urawie), studnie, kana³y melioracyjne, miejsca do p³ywania,
akwaria. Wszelkie miejsca sakralne i kultu religijnego.

Miejsca zwi¹zane z p³ynami, chemikaliami, olejami, lekami, szpitale,
kliniki, ciemnie fotograficzne, kina, odosobnienia, jak wiêzienia, izolatki.

Wewn¹trz domu domu domu domu domu – zimne, wilgotne posadzki, pod³ogi, pokrycia pod³óg,
pokoje z niskimi sufitami, miejsca gdzie trzymane jest obuwie, zbiorniki
na wodê i gdzie trzymane s¹ stare ksi¹¿ki (czêsto butwiej¹ce).

Ryby patronuj¹ zawodom zawodom zawodom zawodom zawodom – zwi¹zanym z ¿yciem religijnym, z us³uga-
mi medycznymi, szpitalami, wiêziennictwem, azylami, klasztorami, foto-
grafik¹, filmem, chemikaliami, lekami, alkoholem i morzem.

KierunekKierunekKierunekKierunekKierunek: PÓ£NOC oraz PÓ£NOCNY ZACHÓD.
KKKKKolorolorolorolorolor: lœni¹cy bia³y.
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