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SYMBOLE
PLANETY
A – Słońce
B – Księżyc
C – Merkury
D – Wenus
E – Mars
F – Jowisz
G – Saturn
H – Uran
I – Neptun
J – Pluton
l – węzeł księżycowy północny
m – węzeł księżycowy południowy

ZNAKI
K – Baran
L – Byk
M – Bliźnięta
N – Rak
O – Lew
P – Panna
Q – Waga
R – Skorpion
S – Strzelec
T – Koziorożec
U – Wodnik
V – Ryby

ASPEKTY
a – koniunkcja
d – sekstyl
e – kwadratura

f – trygon – 120°
i – opozycja – 180°
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KIERUNEK PRZEBIEGU PLANET
– retrogradacja (pozornie wsteczny bieg planety)
D – kierunek do przodu
w – wejście planety do nowego znaku
SYMBOLE LUNARNE
B v – (= Void of Course) = „pusty bieg” Księżyca
Bw – wejście Księżyca w następny znak po zejściu z v/c
t
– eklipsa lunarna (= zaćmienie Księżyca) – 180°–i = AiB
Y
– eklipsa solarna (= zaćmienie Słońca) – 0°–a= AaB
FAZY
W –
` –
X –
^ –
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KSIĘŻYCA
NÓW = początek 1. fazy
koniec 1., a początek 2. fazy = 1. kwadra
PEŁNIA = początek 3. fazy
koniec 3., a początek 4. fazy = 3. kwadra

wENUS –
REGENTEM 2011 ROKU
Według tradycji astrologicznej bieżący rok, a ściślej okres od 21 marca 2011
do 20 marca 2012 – prawdziwy ROK ASTROLOGICZNY, podlega panowaniu
planety WENUS. Należy ona do najwspanialszych gwiazd na naszym nieboskłonie, zachwycając swym blaskiem o poranku jako „Jutrzenka”, wieczorem
jako „Wieczornica” lub „Gwiazda Wieczorna”, a niekiedy postrzegamy ją nawet
w jasny dzień gołym okiem. Pełnego obiegu wokół Słońca dokonuje w ciągu
224,7 dni ziemskich, zaś obrotu wokół własnej osi w czasie 23 godzin i 57 minut.
W zwierzyńcu niebieskim podlegają jej: BYK (dom nocny) i WAGA
(dom dzienny). W znakach tych Słońce przebywa rokrocznie w czasie od
21 kwietnia do 20 maja i od 23 września do 22 października. Gdy Wenus
tranzytuje przez znak RYB, jest „wywyższona” – objawiając wówczas swój
spotęgowany, dobroczynny wpływ. Przechodząc przez znak PANNY – jest
w tzw. „upadku”. SKORPION jest jej znakiem „zniszczenia” i jej dobroczynny
wpływ jest wówczas najsłabszy.
Wenus symbolizuje cechy żeńskie. Związana jest ze zdolnością człowieka
do miłości, do odczuwania przyjemności czy też piękna. Dzięki niej mamy
zdolność zachowania równowagi w działaniu, pragnienie pokoju i harmonii,
jak i dyplomatycznego postępowania. Jest symbolem afektacji, romansów,
sentymentów, przyjaźni, piękna, miłości, sztuki, muzyki, zmysłu estetycznego.
Wenus – to starożytna „fortuna minor” (mniejsze szczęście). Korzystne
położenie tej planety w horoskopie indywidualnym obdarza człowieka osobliwym wdziękiem, magnetyzmem, niekiedy talentem artystycznym, zdolnościami dyplomatycznymi. Natomiast niekorzystnie położona rozbudza flirciarstwo,
zmysłowość, lenistwo, pobłażanie swym zachciankom, skłonność do zdrady.
W horoskopach państw i narodów wiąże się z pokojem, radością, szczęściem społeczeństwa, a także z zainteresowaniem ludzi sztuką, muzyką,
teatrem. Ponadto symbolizuje młode kobiety, jak i śluby.
Nie zapominajmy jednak, że WENUS to także PIENIĄDZE! Zatem rok
będzie upływać przede wszystkim pod presją zagadnień ekonomicznych.
Aby sprawy ekonomiczno-gospodarcze szły w miarę gładko, właśnie Wenus
proponuje działania dyplomatyczne, żadnych nieprzemyślanych posunięć.
Wenus stara się stabilizować rynek!
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CO NIESIE CI ROK 2011?
...Fortuna kołem się toczy!
Los każdego z nas może być scharakteryzowany wyczerpująco jedynie
na podstawie indywidualnego horoskopu urodzeniowego. Dla osób z poszczególnych znaków Zodiaku można tylko w przybliżeniu określać pewne
roczne trendy, biorąc pod uwagę aspekty bieżących planet do długości
ekliptycznej Słońca, które co rok w tych samych datach osiąga – z pewnymi
odchyleniami – te same wartości. Wychodząc z tego założenia, w zależności
od dnia i miesiąca urodzenia, bez względu na rok, wyróżniamy 12 grup
zodiakalnych. Mówiąc prościej, mamy osoby urodzone w znaku Barana,
Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca,
Wodnika i Ryb.
Załączona tabela tranzytów, czyli bieżących przebiegów planet (oprócz
Księżyca) na rok 2011, pomoże w samodzielnym wykrywaniu aspektów,
o ile ktoś zechce osobiście zapoznać się z wpływami planet na własne
sprawy.
Pierwsza kolumna z lewej strony zawiera znak Zodiaku, rubryka sąsiednia – miesiące podzielone na dekady (po 10 dni), podczas których Słońce
rokrocznie przebywa w poszczególnych znakach. W górnej części tabeli
mamy wyszczególnione kolejne miesiące roku 2011, również podzielone
na dekady. Wszystkie linie krzywe są wykresami przebiegu planet w poszczególnych okresach roku.
Osoby znające tylko DATĘ swego urodzenia (bez godziny) mogą odczytać z tego wykresu aspekty bieżących (= tranzytujących) planet do
stanowiska Słońca w swym znaku. W tym celu odszukujemy w rubryce
„podział miesięcy urodzenia” datę swego urodzenia i na tej wysokości
na lewo mamy znak Zodiaku, w którym wtedy było Słońce (nasz znak
urodzenia), i odpowiedni dekanat. Następnie posuwamy się na prawo
(poziomo) w przedłużeniu naszej daty i każda napotkana krzywa wykresu
danej planety wskazuje, która z nich tworzy aspekt koniunkcji z naszym
Słońcem. Od tego miejsca patrzymy pionowo ku górze na wykaz dni oraz
miesięcy b.r., odczytując czas, w którym owa koniunkcja nastąpi.
Na przykład ktoś urodził się 23 sierpnia – sprawdzamy w rubryce daty
urodzenia i widzimy, że jest to 1. dekanat znaku Panny. Przykładamy linijkę
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poziomo na przedłużeniu dekady i odczytujemy, że urodzeniowe Słońce
osoby tworzy koniunkcję z tranzytującym Merkurym w okresie od 28
lipca do 10 sierpnia, zaś od 21 do 31 sierpnia – koniunkcję z tranzytującą
Wenus i Słońcem.
Chcąc sprawdzić inne aspekty, przesuwamy się o znak wyżej i poniżej,
na wysokość 1. dekady tego znaku (ponieważ osoba urodziła się w 1. dekadzie), i otrzymujemy PÓŁSEKSTYLE; w odległości dwu znaków w obie
strony od znaku naszego urodzenia (również na wysokości 1. dekady tych
znaków) mamy SEKSTYLE; w odległości 3 znaków – KWADRATURY;
w odległości 4 znaków – TRYGONY, a w odległości 6 znaków – OPOZYCJE. Na przykład dla wymienionego znaku Panny kwadratura przypada na
znak Bliźniąt i Strzelca, trygon – na znak Byka i Koziorożca, zaś opozycja
jest w Rybach.
UWAGA: określona data jakiegoś aspektu nie jest jedyną, w której ten
aspekt działa, gdyż jego wpływ przejawia się przez pewną liczbę dni przed
ścisłą datą aspektu i po niej, w zależności od planety:
Merkury – działa przez 3 dni (przed ścisłą datą i po niej),
Wenus – przez 4–5 dni,
Mars
– przez 5 dni,
Słońce – przez 6 dni,
Jowisz – przez 10 dni,
Saturn – przez 15 dni,
Uran
– przez 20 dni,
Neptun – przez 20 dni,
Pluton – przez 20 dni.
Odnośnie wpływów planetarnych, należy zapamiętać, że:
MERKURY – ma wpływ dodatni lub neutralny. Sprzyja nowym znajomościom, planom, sprawom handlowym, zyskom, korespondencji, pracy
umysłowej, studiom, podróżom, wizytom.
WENUS – ma wpływ dodatni na życie uczuciowe, towarzyskie, artystyczne, erotyczne, usposobienie i stan zdrowia. Niesie również korzyści
w powyższych dziedzinach.
MARS – ma wpływ przeważnie ujemny na sprawy zawodowe. Niesie
trudne przedsięwzięcia, kłopoty, zatargi, nieprzyjemności, straty, niekiedy
pogorszenie stanu zdrowia, niekorzystne podróże i wydarzenia.
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JOWISZ – ma wpływ przeważnie dodatni lub neutralny. Sprzyja zyskom
finansowym, protekcjom, powodzeniu u władz, przełożonych, wydarzeniom matrymonialnym i rodzinnym, awansom, przyjaźni, dłuższym
podróżom zagranicznym.
SATURN – ma wpływ przeważnie ujemny. Niesie przygnębienie, zawiedzione nadzieje, większe kłopoty, niedomagania, straty, smutek w rodzinie,
zły stan zdrowia, choroby.
URAN – ma wpływ przeważnie ujemny. Sprzyja niezwykłym i nagłym
wydarzeniom, przeżyciom, zmianie.
NEPTUN – ma wpływ mieszany. Niesie uduchowienie, wrażliwość,
medialność, artyzm, także przygnębienie, niepokój, popełnianie błędów, powikłania, tajemnicze wydarzenia i przeżycia, chaos, nerwowość, nałogi.
PLUTON – ma wpływ raczej ujemny. Oddziałuje na głębokie pokłady
naszej psychiki, niszczy, aby zregenerować, zrywa stare układy, wyciąga na
światło dzienne ukryte lub zaprzeszłe sprawy, odsłania tajemnice.
SŁOŃCE – to witalność, kondycja, zdolność ekspresji. Korzystając z powyższych wskazówek, możemy sami próbować sił przy interpretowaniu
nadchodzących trendów czy wydarzeń.
PAMIĘTAJMY, że wszelkie bardziej szczegółowe prognozy mogą być
przeprowadzone tylko w oparciu o dokładnie obliczony, indywidualny
horoskop. Podane poniżej prognozy wskazują tylko bardzo ogólne zarysy
zdarzeń dla grup osób spod odpowiedniego znaku Zodiaku.
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PROGNOZA NA ROK 2011

DLA OSÓB SPOD BARANA
21 marca – 21 kwietnia
Kolejny rok, w którym osobom spod Barana przyjdzie „powalczyć”
z losem, choć w odmienny sposób, bo w zależności od czasu urodzenia.
Wszyscy z 1. dekanatu już w ubiegłym roku dostali się w transformujące
tryby Plutona, który na parę kolejnych lat ustawił się w kwadraturze do ich
urodzeniowego Słońca. Trudny to tranzyt, gdyż nie ma mowy, aby uniknąć
jego wpływów, a jedynie można starać się je w pozytywny sposób wykorzystać w myśl przysłowia: „Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło”.
Przy pewnym wysiłku nawet z trudnej sytuacji można znaleźć jakieś wyjście.
Należy pamiętać, że Pluton całkowicie destabilizuje poprzedni stan. Możliwe,
że problemy będą miały charakter zbiorowy, że będą wynikiem negatywnych
warunków zewnętrznych w postaci np. zwolnienia z pracy, niepożądanej zmiany zawodu, radykalnej zmiany w życiu osobistym – jak rozwód, wyjazd osoby
najbliższej, kłopoty ze zdrowiem itp. Pamiętajmy, że tranzyt Plutona odbywa się
przez znak Koziorożca, którym włada restrykcyjny Saturn. Ten z kolei wszedł
do znaku WAGI (na okres 2 i pół roku) pod władanie WENUS – m.in. planety
FINANSÓW. Zmusi nas do trzymania się za kieszeń, co rozrzutnym Baranom
nie zawsze będzie na rękę. Do tego Saturn „egzaltuje się” w tym znaku, jest
mocny, ale na szczęście nie ustawia się już w opozycji do Waszego Słońca. To
urodzeni w 2. dekanacie będą zmuszeni zmierzyć się z nim.
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Nie sądźcie jednak, że na tym koniec. Niestety, począwszy od marca aż do
końca roku, musicie uporać się z koniunkcją Urana do Waszego Słońca, który
do tego pozostaje w kwadraturze z tranzytującym Plutonem. W tej sytuacji co
Wam los „podrzuci” – trudno przewidzieć, zgodnie z nieprzewidywalną naturą
tej ekscentrycznej planety, która dostała się pod władanie wojowniczego Marsa
– wchodząc na parę lat do znaku BARANA. Przy tym tranzycie zwykle pragnie
się wyrwać ze status quo, dąży do nieskrępowanej wolności. Mogą pojawić
się okazje do realizacji niekonwencjonalnych pomysłów, prawdopodobne jest
zawieranie znajomości z niezwykłymi ludźmi. Kiedy jednak Uran odbiera złe
aspekty w horoskopach indywidualnych, spotykamy się z „buntem” – bez
względu na wiek osoby – a w życie wkrada się chaos. W skrajnych przypadkach
można dać się wciągnąć w ryzykowne i niebezpieczne sprawy. Powinniście
w bieżącym roku zachować daleko idącą ostrożność.
Stosunkowo pozytywnym okresem jest sam początek roku, tj. przełom
stycznia i lutego, cały luty aż do 10 marca, gdyż koniunkcję ze Słońcem tworzy
Jowisz – astrologiczne „wielkie szczęście”, planeta ekspansji i „przekraczania
granic”, która obdarza optymizmem, pozytywnym myśleniem i znacznie
ułatwia kontakty międzyludzkie. Wszelkie trudne sprawy, jakie stoją przed
Wami w tym roku, należałoby rozpocząć właśnie w tym okresie.
Urodzeni w 2. dekanacie – podobnie jak w ubiegłym roku – skazani są
głównie na własną inicjatywę. Przyjdzie Wam uporać się z opozycją Saturna do Waszego urodzeniowego Słońca, która trwa od początku roku do
połowy października. Jest to czas, w którym trudności zdają się wyrastać
jak „grzyby po deszczu”, i to na każdym kroku, ale nie należy się pod nimi
uginać. Korzystne będzie teraz niewychodzenie poza rutynowe czynności
codzienne, jak i nieprowokowanie napiętych sytuacji, a raczej wstrzymanie
się od wszelkich zmian. Sumienne wykonywanie obowiązków zaowocuje
w przyszłości sukcesem. Nie jest to także dobry okres dla spekulacji finansowych, należy uważać na wydatki, nie zaciągać kredytów ani pożyczek, nie
inwestować w nieruchomości. Należy uzbroić się w cierpliwość i optymizm
oraz – o ile to możliwe – unikać zatargów z szefami.
Urodzeni w 3. dekanacie pozostaną nadal – jak w roku ubiegłym – pod
wpływem sekstylu Neptuna do ich Słońca. Neptun może otworzyć Was na nieznane dotąd sprawy o charakterze intelektualnym, filozoficznym, duchowym
lub artystycznym. Jest to również taki okres, kiedy idealizuje się partnera oraz
otoczenie. Przy dobrych aspektach do Neptuna w horoskopie indywidualnym
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można z dnia na dzień stać się sławnym, bogatym, lecz Neptun aspektowany
negatywnie wskazuje na ruinę, utratę prestiżu, nadużycie zaufania, skandal.
Neptun może Was uczynić poetami, muzykami czy biznesmenami lub przeciwnie – włóczęgami, alkoholikami, narkomanami. Pamiętajcie, aby starać się
za wszelką cenę realnie oceniać otaczającą rzeczywistość, jak i swoje szanse.
Wszystkich urodzonych w znaku Barana Wenus obdarzy magnetyzmem
i urokiem osobistym, a także pozwoli na pozytywne załatwienie spraw
finansowych w styczniu, marcu, w pierwszej połowie maja, w czerwcu,
sierpniu, listopadzie i w końcu grudnia.
Pewne komplikacje w sferze uczuciowej mogą mieć miejsce w lutym,
w lipcu oraz na przełomie września i października.
Mars doda energii, woli i przedsiębiorczości na przełomie stycznia
i lutego, w kwietniu, lipcu i październiku.

DLA OSÓB SPOD BYKA
22 kwietnia – 21 maja
Kolejny znakomity rok, szczególnie dla urodzonych w 1. dekanacie Byka.
W dalszym ciągu będziecie poddani korzystnej dla Was transformacji ze
strony trygonu Plutona do Waszego urodzeniowego Słońca. Jest to czas,
kiedy wzrasta silna wola, ambicja, dążenie do osiągnięcia znaczącej pozycji
w życiu dzięki działalności politycznej, społecznej, związkowej, zarówno
w kraju, jak i na forum międzynarodowym.
Do tego od czerwca dołącza do tej konstelacji Jowisz, który nie tylko
tworzy koniunkcję z urodzeniowym Słońcem, ale także wspiera trygonem
Plutona. Niesie czas do rozwijania nowych projektów, kariery, podjęcia studiów. Korzystny również do uregulowania wszystkich spraw finansowych,
m.in. operacji związanych z giełdą, papierami wartościowymi, sprawami
kupna i sprzedaży. Sprzyja także wystąpieniom publicznym. Wszelkie
sprawy rodzinne, partnerskie, małżeńskie powinny przebiegać harmonijnie.
Długie podróże mogą przynieść wiele satysfakcji i być korzystne. Jeżeli
jednak Jowisz czy też Pluton odbierają niekorzystne aspekty w horoskopach
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natalnych – osoba może mieć zbyt wygórowane pojęcie o sobie i swych możliwościach, będzie przesadzać, demonstrując swoje „ja”, co automatycznie
nie przyniesie jej spodziewanych pozytywnych efektów.
Niestety, o takim wsparciu ze strony „gwiazd” nie mogą marzyć urodzeni w 2. dekanacie. Pozbawieni pomocy pozytywnie działających planet są
zdani całkowicie na własne zdolności i inicjatywę. Znając jednak operatywność Byków, ich upór w dążeniu do celu, jak i zdolność finansowego
zabezpieczenia się, prawdopodobnie nie należy się obawiać, aby zostały
zaskoczone przez coś nieprzewidywalnego. Ich zdroworozsądkowe podejście do życia, jak i mocne stąpanie po ziemi, choć powolne, ale ostrożne
podejmowanie ważnych decyzji może nie od razu zaowocują oczekiwanym
sukcesem, ale na pewno uchronią od „katastrofy”, zwłaszcza finansowej.
Nie bez znaczenia jest też fakt, że bieżącym rokiem włada Wenus, będąca
patronką Byków. To ona doda im swoistego uroku oraz zmysłu do operacji
finansowych, tak ważnych, gdyż właśnie w zabezpieczeniu finansowym
Byki upatrują poczucia bezpieczeństwa. Spokojnie możecie realizować
swoje plany na ten rok.
Dla urodzonych w 3. dekanacie los nie jest zbyt łaskawy. Niestety, dalej
będzie Was gnębić kwadratura Neptuna do Waszego Słońca, i to przez
cały rok. Tranzyt ten niesie dezorientację psychiczną, osłabienie sił witalnych, roztargnienie. Osoba zwykle snuje nierealne plany, pogarszając swą
sytuację w pracy, zaś wszelkie spekulacje finansowe – mimo ostrożności
Byków – przynoszą straty materialne. Na ogół nie brak Wam zaufania do
samych siebie – co zresztą bardzo często denerwuje innych – a tu nagle,
bez widocznego powodu osaczą Was lęki. Nie poddawajcie się tym „strachom” odbierającym Wam pogodę ducha. Postarajcie się zobaczyć ludzi
i okoliczności takimi, jakimi one są, żeby nie popełniać błędów, nie dawać
się wykorzystywać, nie budować zamków na lodzie. Unikajcie charakterystycznego dla Was uporu i wymuszania i nie dajcie się wciągnąć w niepewne
interesy zawodowe, plotki, intrygi, które mogą zagrozić utratą prestiżu,
a nawet skandalem. Bądźcie wyrozumiali dla domowników i najbliższych.
Wenus – patronka zakochanych – zadba o wszystkie „Byczki” w kwietniu, na przełomie maja i czerwca, w lipcu, we wrześniu i w grudniu. Są
to dobre okresy do złagodzenia wszelkich waśni. Natomiast w marcu,
sierpniu i październiku, a także w ostatnim tygodniu grudnia – zatem przed
sylwestrem – należy uważać, aby nie wywołać konfliktów z otoczeniem.
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Natomiast Mars doda Wam wigoru, odwagi i przedsiębiorczości, głównie
w marcu, maju i czerwcu, w sierpniu i w pierwszej połowie września oraz
w drugiej połowie listopada i w grudniu. Przełom stycznia i lutego może
grozić przeziębieniem, infekcjami, a nawet wypadkami, zaś druga połowa
września i październik mogą przynieść zatargi z najbliższymi.

DLA OSÓB SPOD BLIŹNIĄT
22 maja – 21 czerwca
Dla urodzonych w 1. dekanacie znaku także bieżący rok okaże się pozytywny. W okresie od 20 stycznia do 10 marca macie okazję wykorzystać
wpływ sekstylu Jowisza do Waszego Słońca, aby zakończyć sukcesem jakąś
sprawę rozpoczętą w roku ubiegłym bądź rozpocząć nową, zakrojoną na
dłuższy okres. Przy tym tranzycie nie trzeba zbyt wiele wysiłku, aby coś
osiągnąć, gdyż okazje same wchodzą w ręce. Jest to korzystny okres dla
publikowania, wydawców, nauki, działalności artystycznej i realizowania
twórczych projektów, zwłaszcza tych niekonwencjonalnych, oryginalnych,
którym może patronować Uran. To właśnie ta nieprzewidywalna w swym
działaniu planeta będzie mieć wpływ na kolejne sprawy, począwszy od 10
marca aż do końca roku, tworząc koniunkcję ze Słońcem. Niesie okres
zmian i towarzyszących im napięć. Osobę w tym czasie będzie przyciągać
wszystko, co nowe w każdej dziedzinie życia. Pojawią się okazje do realizacji
różnych dziwnych pomysłów, jak i wyłamania się z codziennej rutyny. Teraz
można spotkać kogoś, kto pomoże w urzeczywistnianiu jakiegoś marzenia
(może przez sponsorowanie). Należałoby wykorzystać ten uraniczny wpływ
na przyspieszenie swoich spraw i na odważny krok w nieznane.
Niektórzy z Was, a mianowicie urodzeni na pograniczu ze znakiem
Byka, powinni szczególnie uważać w okresie od kwietnia do lipca, gdyż
możliwy jest tu wpływ kwadratury Neptuna do Waszego Słońca, który
może znacznie zamieszać w Waszych sprawach, odrealnić niektóre, wręcz
wprowadzić w Wasze życie chaos. Popełnione w tym czasie błędy mogą
być nie do odrobienia.
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wsch. 07.17
zach. 16.22
A/U

1

wsch. 06.14
zach. 14.49
B/T

lUty, WtoreK
brygidy, Ignacego
dzień: 32, dł. dnia: 9h 05’, wibracja liczby: 7

AsPeKty: 17.43: BaC
ost. asp. B 20.33: BdH; B v
......................................................................................
......................................................................................

Pomyślny czas dla różnych kontaktów, jak i spore prawdopodobieństwo niekonwencjonalnych spotkań i niezależnych od nas sytuacji. Dzień ten sprzyja twórczej ekspresji.
wsch. 07.16
zach. 16.24
A/U

2

wsch. 06.40
zach. 16.01
B/TwU

lUty, ŚrodA
Marii, Mirosława
dzień: 33, dł. dnia: 9h 08’, wibracja liczby: 8

AsPeKty: 00.22: BwU 04.13: BdF
08.36: DdI 13.48: DeH 17.16: CdH
.....................................................................................
.....................................................................................

Sporo ciekawych aspektów, stąd wpływy planetarne będą się mieszać, wprowadzając niezły chaos, który jednak można wykorzystać w pozytywny sposób. Przede
wszystkim zaznacza się sekstyl Merkurego do Urana, który jest korzystny dla spraw
zawodowych. Sprzyja pracy związanej z elektroniką, nowymi technologiami, wszelkim nowatorskim pomysłom i niekonwencjonalnym rozwiązaniom. Może przynieść
nieoczekiwaną, pozytywną zmianę pracy. Natomiast wskazana jest przezorność
w kontaktach osobistych.
Kolejne dwa istotne tranzyty tworzy Wenus, które jednak dotyczą głównie spraw
partnerskich, choć mają znaczenie dla naszego samopoczucia. Z jednej strony jest
to sekstyl z Neptunem, zaś z drugiej – kwadratura z Uranem.
Sekstyl Wenus/Neptun to doskonały tranzyt dla ludzi sztuki, pisarzy i artystów.
Należy jednak pamiętać, że jest to tylko parogodzinny nastrój, kiedy wszystkich
„przytulilibyśmy do serca”. Nie popadajmy więc w błogostan i niech się nam nie
wydaje, że wszystko z wszystkimi w tym czasie możemy załatwić, zwłaszcza że
Wenus szybko przechodzi do kwadratury z Uranem, a to już poważniejsza sytuacja.
Tranzyt ten podsyca wybujałą zmysłowość grożącą skandalami, skłania do napięć,
rozstań, zazdrości, mściwości, do folgowania kaprysom i zachciankom. W sferze
finansowej grozi rozrzutność, pociąg do hazardu, pokusa brania pożyczek, zaciągania
kredytów. Jak widać, dość niebezpieczna aura. Wskazana ostrożność.
wsch. 07.14
zach. 16.26
A/U

3

wsch. 07.01
zach. 17.11
B/U

lUty, czWArteK
błażeja, oskara
dzień: 34, dł. dnia: 09h 12’, wibracja liczby: 9

W NóW o godz. 03.32 w 13°54’ U
AsPeKty: 03.32: AaB 04.17: BaE
09.58: BfG 23.20: CwU
.....................................................................................
.....................................................................................

Przychylna aura dnia dla wielu spraw. Uściślający się w godzinach wczesnorannych
nów niesie szansę na rozpoczęcie jakiegoś nowego cyklu, zarówno w sprawach
osobistych, jak i zawodowych.
MERKURY wchodzi dziś do znaku WODNIKA, w którym przebywa stosunkowo
krótko, bo tylko do 21 lutego. Znaczenia nabiorą sprawy ekonomiczne i finansowe.
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Jest to korzystny czas dla prac o charakterze naukowym, odkrywczym. Powodzenia
w tych dziedzinach mogą spodziewać się urodzeni w znakach powietrznych: Bliźnięta,
Wagi, Wodniki, natomiast kłopoty mogą dotknąć Lwy, Byki i Skorpiony.
AsPeKty: 06.59: DwT
ost. asp. B 07.12: BaI; B v
11.25: BwV 11.53: BdD 17.41: AaE
.....................................................................................
.....................................................................................

wsch. 07.12
zach. 16.28
A/U

4

wsch. 07.18
zach. 18.21
B/UwV

lUty, PIĄteK
Andrzeja, Weroniki
dzień: 35, dł. dnia: 9h 16’, wibracja liczby: 1

Słońce w koniunkcji z Marsem to tranzyt, który przede wszystkim będzie dziś
wpływać na aurę dnia. W astrologii aspekt ten uchodzi za niekorzystny, chyba że
w horoskopie natalnym obie planety łączy harmonijny układ. Osoby zwykle czują się
wtedy pełne wigoru. Jeżeli jednak skumulowana energia nie znajdzie ujścia, przede
wszystkim w fizycznej aktywności, łatwo jest popaść w irytację, nawet w agresję –
prowadzące do zwad, kłótni, nieporozumień, arogancji. Impulsywne działanie
i brak rozwagi mogą się fatalnie odbić na stosunkach w pracy, domu i na zdrowiu.
WENUS wchodzi do KOZIOROŻCA, gdzie przebywa do 2 marca. Ta pozycja Wenus
niesie rozwagę w sprawach finansowych, czyni nas bardziej odpowiedzialnymi.
Uważajmy jednak, aby „chłód serca” nie odsunął nas od wypróbowanych przyjaciół.
AsPeKty: 00.25: BdJ

16.31: CdF

....................................................................................
....................................................................................
.....................................................................................

wsch. 07.11
zach. 16.30
A/U

5

wsch. 07.33
zach. 19.29
B/V

lUty, sobotA
Agaty, Adelajdy
dzień: 36, dł. dnia: 9h 19’, wibracja liczby: 2

Dzień pozostanie pod wpływem sekstylu Merkurego do Jowisza. Tranzyt sprzyja
podróżom, kontaktom z zagranicą i obcokrajowcami, zawieraniu umów, operacjom
finansowym. Korzystajmy z przychylności „gwiazd”.
AsPeKty: 07.41: AfG 18.17: EfG
ost. asp. B 20.14: BaH; B v
20.40: DeF 23.47: BwK
.....................................................................................
.....................................................................................

wsch. 07.09
zach. 16.32
A/U

6

wsch. 07.48
zach. 20.36
B/VwK

lUty, NIedzIelA
doroty, bohdana
dzień: 37, dł. dnia: 9h 23’, wibracja liczby: 3

Tranzytem decydującym o aurze dnia jest trygon Marsa do Saturna, którego wpływ
mogliśmy odczuwać już wczoraj, a na pewno wielu powinno się z nim liczyć przez
najbliższe dwa dni. Trygon ten kieruje wzrost energii na bardziej twórcze i zdyscyplinowane działania, pobudza ambicję, pozwala na racjonalne wykorzystanie zdolności i możliwości. Tranzyt ten wspomagany jest również przez trygon Słońca do
Saturna, który niesie wzrost osobistej odpowiedzialności, wzmaga ambicję, pozwala
na skoncentrowanie się na drugoplanowych celach. Wskazuje, że jest to dobry okres
dla załatwiania spraw zawodowych, oczywiście nie w niedzielę, z jego działaniem
możemy się też liczyć w poniedziałek.
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wsch. 07.07
zach. 16.34
A/U

7

wsch. 08.02
zach. 22.51
B/K

lUty, PoNIedzIAłeK
ryszarda, romualda
dzień: 38, dł. dnia: 9h 27’, wibracja liczby: 4

AsPeKty: 05.51: BaF 06.39: BeD
10.53: BdC 13.06: BeJ
.......................................................................................
.......................................................................................

Raczej niekorzystne tranzyty na szczęście nie będą mieć tak mocnego wpływu na aurę
dnia przy mocniejszym od nich wpływie wczorajszego trygonu Marsa do Saturna.
Przy zachowaniu pewnej dozy ostrożności w podejmowaniu decyzji nie powinno
się nic negatywnego zdarzyć.
wsch. 07.05
zach. 16.36
A/U

8

wsch. 08.18
zach. 22.51
B/K

lUty, WtoreK
sebastiana, Żakliny
dzień: 39, dł. dnia: 9h 31’, wibracja liczby: 5

AsPeKty: 10.21: BiG 13.17: BdE
15.10: AdB
.....................................................................................
......................................................................................

W godzinach przedpołudniowych opozycja Księżyca do Saturna nie sprzyja pozytywnemu podejściu do załatwiania ważniejszych spraw. Ludzie mogą być rozdrażnieni,
nastawieni pesymistycznie do otoczenia i najbliższych, a u niektórych obniżona
witalność będzie raczej powodować pewną ospałość, niż dodawać wigoru do działania.
Sytuacja w miarę upływu dnia będzie ulegać znacznej poprawie, niemniej należy
zachować ostrożność w relacjach z otoczeniem.
wsch. 07.04
zach. 16.37
A/U

9

wsch. 08.37
zach. –
B/KwL

lUty, ŚrodA
Apolonii, cyryla
dzień: 40, dł. dnia: 9h 33’, wibracja liczby: 6

AsPeKty: ost. asp. B 07.32: BdI; B v
12.24: BwL
.....................................................................................
.....................................................................................

Utrzyma się korzystna aura, niemniej należy uważać, aby w miarę możliwości realnie
oceniać bieżące sprawy, a głównie finansowe, na które kieruje naszą uwagę Księżyc
wchodzący do znaku Byka, zaś sekstyl z Neptunem lubi zaciemniać stan faktyczny.
wsch. 07.02
zach. 16.39
A/U

10

wsch. 08.59
zach. 00.01
B/L

lUty, czWArteK
elwiry, Jacka
dzień: 41, dł. dnia: 9h 37’, wibracja liczby: 7

AsPeKty: 01.33: BfD 01.41: BfJ
02.51: DaJ 08.42: BeC
.....................................................................................
.....................................................................................

Raczej niesympatyczny dzień – wskutek kwadratury Księżyca do Merkurego, przy której
uczucia i emocje biorą górę nad logicznym myśleniem i będą przeszkadzać w koncentracji. Osoba staje się roztargniona, co zwykle utrudnia pracę i może wprowadzać
dodatkowe zdenerwowanie. Ponadto mamy koniunkcję Wenus z Plutonem. Podczas
tego tranzytu związki uczuciowe i społeczne mogą ulec zmianie na lepsze lub gorsze,
co zależy od aspektów tych planet w horoskopach urodzeniowych. Niektóre osoby
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będą odczuwać potrzebę odnowienia zakończonych układów partnerskich. Jednak
w świetle powyższych aspektów dzień nie sprzyja załatwianiu ważniejszych spraw.
AsPeKty: 05.14: BeE 08.19: AeB
` 1. kw. o godz. 08.19 w 22°13’ L
19.51: BeI
ost. asp. B 20.28: BdH; B v
23.22: BwM
.....................................................................................

wsch. 07.00
zach. 16.41
A/U

11

wsch. 09.28
zach. 01.09
B/LwM

lUty, PIĄteK
Marii, olgierda
dzień: 42, dł. dnia: 9h 41’, wibracja liczby: 8

Potęgowanie napięcia emocjonalnego i nastrojów rozdrażnienia w ciągu całego dnia.
Należy zachować powściągliwość i uwagę w działaniach, szczególnie dotyczących
spraw urzędowych.
AsPeKty: 07.06: BdF
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

wsch. 06.58
zach. 16.43
A/U

12

wsch. 10.06
zach. 02.16
B/M

lUty, sobotA
Nory, Modesta
dzień: 43, dł. dnia: 9h 45’, wibracja liczby: 9

Dzień bez specjalnych wpływów planetarnych, co pozwala na rozplanowanie naszego
czasu zgodnie z zainteresowaniami.
AsPeKty: 03.09: BfC 07.11: BfG
17.33: BfE 21.29: AfB
.....................................................................................
.....................................................................................

wsch. 06.56
zach. 16.45
A/U

13

wsch. 10.55
zach. 03.18
B/M

lUty, NIedzIelA
Grzegorza, Katarzyny
dzień: 44, dł. dnia: 9h 49’, wibracja liczby: 1

Doskonała aura dnia pozwala na spędzenie naprawdę sympatycznego czasu, który
możemy wykorzystać – podobnie jak i sobotę – w sposób najbardziej dla nas dogodny,
zwłaszcza że sprzyjają temu jutrzejsze Walentynki!
AsPeKty: 03.43: BfI
ost. asp. B 04.20: BeH; B v
06.50: BwN 09.50: CfG
14.53: BeF 18.47: BiJ
.....................................................................................

wsch. 06.54
zach. 16.47
A/U

14

wsch. 11.58
zach. 04.11
B/MwN

lUty, PoNIedzIAłeK
liliany, Walentego
dzień: 45, dł. dnia: 9h 53’, wibracja liczby: 2

WaleNtYNKi. Wbrew oczekiwaniom, że Walentynki powinny być dniem pełnym
radości, wzajemnego ciepła i zaufania, aura nie wróży ani spokoju, ani szczególnej
radości. Najbardziej pozytywnym aspektem jest dziś trygon Merkurego do Saturna,
który – niestety – nie ma nic wspólnego z „porywami serca”, choć można powiedzieć,
że sprzyja prawdomówności i dotrzymywaniu obietnic. Aspekt ten jednak bardziej
dotyczy kariery niż spraw osobistych, pozwalając na zrobienie kolejnego kroku
w naszych sprawach zawodowych. Sprzyja konstruktywnemu myśleniu i dobremu
planowaniu interesów.
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wsch. 06.52
zach. 16.49
A/U

15

wsch. 13.13
AsPeKty: 04.43: BiD 12.12: BeG
zach. 04.55 .......................................................................................
B/N

lUty, WtoreK
Jowity, Faustyna
dzień: 46, dł. dnia: 9h 57’, wibracja liczby: 3

.......................................................................................
.......................................................................................

..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Trudne kontakty z otoczeniem. Widoczne oziębienie stosunków, nastroje minorowe.
Kłopoty mogą dotknąć głównie spraw domowych.
wsch. 06.50
zach. 16.51
A/U
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wsch. 14.36
zach. 05.29
B/NwO

lUty, ŚrodA
danuty, Julianny
dzień: 47, dł. dnia: 10h 01’, wibracja liczby: 4

AsPeKty: ost. asp. B 08.07: BfH; B v
10.15: BwO 18.31: BfF
......................................................................................
......................................................................................

..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Dzień niewyróżniający się niczym szczególnym, choć przedpołudniowy trygon
Księżyca do Urana wskazuje na wystąpienie u niektórych pewnego emocjonalnego
podekscytowania. Chętnie wchodzi się w kontakty z innymi, lecz nie po to, aby
wysłuchać ich opinii, ale aby przedstawić swoje. Uważajmy i nie występujmy z
pozycji osoby wszystkowiedzącej, gdyż możemy sobie narobić kłopotów.
wsch. 06.48
zach. 16.52
A/U

17

wsch. 16.03
zach. 05.57
B/O

lUty, czWArteK
zbigniewa, łukasza
dzień: 48, dł. dnia: 10h 04’, wibracja liczby: 5

AsPeKty: 10.58: AaI 13.37: BdG
23.36: BiC
.....................................................................................
.....................................................................................

..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Pozostaniemy dziś pod wpływem koniunkcji Słońca do Neptuna. Aspekt ten niesie
rozwój intuicji i twórczej wyobraźni. Wspaniały czas dla artystów, muzyków i ludzi
związanych z kinem. W tym czasie sukces przynosi praca w instytucjach kulturalnych, szpitalach, różnego rodzaju domach opieki społecznej, jak i w religijnych.
Jest również negatywna strona tego tranzytu, zwłaszcza gdy odbiera niekorzystne
aspekty w horoskopach indywidualnych. Może bowiem przynieść sekretne sprawy
miłosne, niebezpieczeństwo samooszukiwania się, ucieczkę od trudności i kłopotów
dnia codziennego w alkohol, narkotyki i gry hazardowe. Należy zachować ostrożność
w działaniu, jak również w relacjach z innymi.
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AsPeKty: 04.32: BiE 08.09: BiI
X PełNIA o godz. 09.37 w 29°20’ O
ost. asp. B 09.37: AiB; B v
10.40: BwP 20.22: DeG 21.32: BfJ
.....................................................................................

wsch. 06.46
zach. 16.54
A/U

18

wsch. 17.32
zach. 06.20
B/OwP

lUty, PIĄteK
szymona, Konstancji
dzień: 49, dł. dnia: 10h 08’, wibracja liczby: 6

..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Przy tylu negatywnych aspektach minorowe nastroje większości osób dadzą się
we znaki w sprawach zawodowych, finansowych i osobistych. Złe samopoczucie
lub nadmiar pewności siebie mogą kierować ku błędnym działaniom, chybionym
planom czy niewłaściwym kontaktom. Do tego Wenus w kwadraturze do Saturna
podsyca podenerwowanie, odczucie pesymizmu, odczucie niechęci do wywiązywania
się z zobowiązań. Mogą zdarzyć się kłopoty zdrowotne.
AsPeKty: 01.26: AwV

14.28: BfD

.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

wsch. 06.44
zach. 16.56
A/UwV
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wsch. 19.01
zach. 06.41
B/P

lUty, sobotA
Arnolda, Konrada
dzień: 50, dł. dnia: 10h 14’, wibracja liczby: 7

..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

W dniu tym możemy liczyć się z wpływem Księżyca w znaku Panny, zatem i jej władcy –
Merkurego. Może zaznaczyć się skupienie uwagi na zdrowiu, diecie oraz praktycznych działaniach związanych z domem. SŁOŃCE wchodzi do RYB, przyświecając osobom urodzonym
w tym znaku. Działając pozytywnie, wzmaga witalność, intuicję, zdolności artystyczne.
Prawdopodobne są nowe związki partnerskie. Z jego pozytywnym działaniem mogą się
liczyć także Raki i Skorpiony. Pewne kłopoty mogą dotknąć Panny, Bliźnięta i Strzelce.
AsPeKty: ost. asp. B 08.19: BiH; B v
10.02: BwQ 19.25: BiFz
21.03: BeJ 23.45: CaEz
.....................................................................................
.....................................................................................

wsch. 06.42
ach. 16.58
A/V

20

wsch. 20.29
zach. 07.01
B/PwQ

lUty, NIedzIelA
leona, ludmiły
dzień: 51, dł. dnia: 10h 16’, wibracja liczby: 8

..................................................................................................................................................................................

Sporo negatywnych aspektów nie rokuje przyjemnej aury dnia. Roztargnienie, impulsywność działania, przecenianie swych możliwości, kłótliwe nastroje, pragnienie
zburzenia starych układów prowadzą wprost do bardzo napiętych relacji z otoczeniem.
Wskazana daleko idąca ostrożność w tym, co mówimy i robimy, a najlepiej jest wybrać
się na samotny spacer, aby nie prowokować innych i samemu nie dać się wyprowadzić
z równowagi.
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Czy stać Cię na zmarnowanie 365 dni swego życia?
Jeśli nie chcesz wypuszczać z rąk szans, które już wkrótce
spotkają Cię w życiu, sięgnij po astrologiczny przewodnik
na każdy dzień roku 2011. Dzięki niemu zaplanujesz życie zgodnie z rytmem planet i energią kosmosu. Wpływa
ona na Ciebie w każdym momencie i może zaważyć na
tym, czy odniesiesz sukces czy porażkę. Upewnij się, że
konfiguracja Księżyca, Słońca i wszystkich planet będzie
korzystna w najważniejszych dla Ciebie momentach.
Profesjonalny i praktyczny kalendarz astrologiczny
o ponad dziesięcioletniej tradycji. Opracowany przez
Krystynę Konaszewską-Rymarkiewicz – doktora nauk
medycznych i antropologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
i Akademii Medycznej w Krakowie oraz autorkę wielu
bestsellerów z dziedziny astrologii.
Sekrety roku 2011.
Sprawdź, co mówią gwiazdy.
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