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Cóż za różnica, ile posiadasz,
Czyż nie ważniejsze, ile Ci brakuje?
– John Roger
W naszym świecie ludzie bogacą się
raczej ujmując innym niż służąc!
– Ludwig Andreas Feuerbach
Ci, którzy sądzą, że pieniądz wszystko może,
są zdolni wszystko zrobić, by go mieć!
– Adam Mickiewicz
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Wprowadzenie

Astrologia finansowa, której poświęcony jest ten podręcznik, jest
jedną z części ogromnego działu astrologii zwanego astrologią polityczną = mundialną.
Astrologia polityczna – zajmuje się przewidywaniami odnoszącymi się do państw, narodów, ich władców, głów państw, przywódców,
prezydentów, polityków i mężów stanu, ale także organizacji, partii
politycznych, korporacji, różnych przedsiębiorstw, instytucji finansowych, zarówno ich kondycji ekonomicznej, jak i sytuacji gospodarczo-ekonomicznej danego kraju.
Technika stosowana w astrologii mundialnej polega na ustaleniu
miejsca i momentu początku danego państwa, instytucji, organizacji i obliczeniu na ten moment horoskopu „urodzeniowego”, który
następnie podlega analizie podobnej jak każdy horoskop natalny
i stosowane są na nim wszelkie techniki prognostyczne.
Należy jednak zapoznać się z pewnymi zmodyfikowanymi znaczeniami: planet, domów, znaków, które są zgodne z opracowywanym
horoskopem.
Do tego działu astrologii należą również wszelkie sprawy dotyczące bezpieczeństwa danego kraju czy państwa wynikające z jego
polityki wewnętrznej czy zagranicznej – jak rebelie, strajki, wojny,
a także wynikające z położenia geofizycznego danego obszaru związane z takimi zjawiskami jak wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi,
tsunami czy też z sytuacjami meteorologicznymi jak nieprzewidziane
powodzie, śnieżyce, tajfuny lub trąby powietrzne.
W czasach silnie rozwijającego się rynku prywatnego, zakładania
różnorodnych przedsiębiorstw, prywatnych banków, handlu, giełdy itp.
pomocną może być właśnie astrologia finansowa, która w wielu przypadkach współdziała z astrologią horarną (odpowiadającą na konkretne
pytania) czy astrologią elekcyjną (przewidującą datę na pozytywne rozpoczęcie działalności gospodarczej w jakiejkolwiek dziedzinie).
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O czym mówi nam astrologia finansowa?
Astrologia finansowa ma związek z zarabianiem pieniędzy i inwestowaniem pieniędzy.
Każdy z nas – w dostępny dla siebie sposób – dąży do zachowania
zdrowia, zdobycia fortuny, szczęścia. Okazuje się, że często bogactwo
jest najłatwiejsze do zdobycia.
Większość z nas utożsamia pieniądze z poczuciem bezpieczeństwa.
W związku z tym, zadaniem astrologa jako konsultanta finansowego
jest wskazanie swemu klientowi na podstawie horoskopu natalnego,
jakie możliwości związane z pozyskaniem pieniędzy są w nim zawarte.
Nowy Międzynarodowy Słownik Webstera (Webster’s New International Dictionary) – podaje następujące definicje:
a) pieniądze – coś, co zwyczajowo jest użyte jako środek wymiany,
miara wartości… i może być jakąś arbitralną miarą własności różnego rodzaju bogactwa.
Z kolei w Słowniku Ekonomicznym Johna Blecka podano, że pieniądz – to środek wymiany i przechowywania wartości. Może mieć
charakter gotówkowy, np. banknoty i monety, bądź bezgotówkowy,
w formie zapisu na papierze np. depozyty bankowe. Pieniądzem były
początkowo towary takie jak złoto lub srebro. Zanim wprowadzono
system bicia pieniędzy, wartość takiego pieniądza towarowego była
równa wartości surowca, z jakiego został wytworzony. Banknoty
i monety są pieniądzem symbolicznym, którego wartość nominalna
jest większa niż wartość surowców, z jakich są zrobione.
b) inwestycja – to inwestowanie pieniędzy lub kapitału w pewien
gatunek, rodzaj nieruchomości dla uzyskania dochodu lub profitu;
suma inwestowana lub nabyta nieruchomość.
c) finanse – naukowe i praktyczne podwyższenie i wydatkowanie
publicznych dochodów; zarządzanie monetarnymi sprawami,
szczególnie tymi, które obracają dużymi sumami lub inwestują
fundusze.
d) spekulacje – działanie spekulacyjne przez zajęcie się biznesem w sposób niezwykły lub podzielanie poglądu zyskania profitu raczej z przypuszczalnych fluktuacji cen niż zarobków z regularnego handlu lub
wciągnięcie się w biznesowe przedsięwzięcie podejmujące niezwykle
wysokie ryzyko dla szansy niezwykle wysokiego zysku lub profitu.

Wprowadzenie
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W Słowniku Ekonomicznym Johna Blecka podano, że spekulacja –
to działalność ekonomiczna prowadzona dla zysku z przewidywanych
zmian cen dóbr, aktywów lub walut. Większość tych transakcji można
traktować jako spekulacyjne, jednak termin ten jest zarezerwowany
dla transakcji, które głównie są motywowane spodziewanym dużym
zyskiem kapitałowym. Spekulanci kupują dobra i aktywa, mimo że ich
nie potrzebują, oczekując wzrostu cen. Motyw spekulacyjny przetrzymywania pieniędzy zakłada, że część aktywów – większa niż zwykle
– trzyma się w pieniądzu, jeśli jest przewidywany spadek cen obligacji.
Natomiast w przypadku wzrostu cen obligacji mniej opłacalne jest
przetrzymywanie aktywów w formie pieniężnej.
Jedna ze znanych amerykańskich astrologicznych konsultantek
finansowych – Evangeline Adams – stwierdziła, że „Millionaires don’t
hire astrologers; billionaires do” (milionerzy nie wynajmują astrologów, ale bilionerzy – tak).
Astrolodzy, którzy udzielają regularnie konsultacji finansowych
swoim klientom, są zwykle bardzo dobrze zaznajomieni z horoskopem natalnym danej osoby, zatem wiedzą, czy ma ona predyspozycje
do „robienia” (zarabiania) pieniędzy i w jakiej dziedzinie; np. czy na
handlu nieruchomościami, czy na interesach wiązanych, czy na rynku
papierów wartościowych lub na jakimkolwiek innym polu.
Większość konsultantów przewiduje raczej ogólne trendy w dziedzinie finansów niż zajmuje się detalami, choć wielu ma swoje ulubione
dziedziny zainteresowań jak interesy wiązane, gospodarka rynkowa,
handel nieruchomościami, giełda papierów wartościowych itp.
Wszyscy opierają się w swych prognozach na astrologicznych
cyklach czasu, czyli Tranzytach.
Każdy makler giełdowy wie, że niektórzy inwestorzy mają szczególne szczęście do spraw, w które inwestują. Będący obeznanym
z nadzwyczajnym szczęściem danego inwestora makler może użyć
jego/jej inwestycji jako „przewodnika” na rynku.
W ludzkiej naturze leży gromadzenie dóbr dla poczucia bezpieczeństwa u jednych, dla innych dla statusu, siły, pewności siebie czy
samozadowolenia.
Zdrowa równowaga pomiędzy wydawaniem, oszczędzaniem i inwestowaniem byłaby idealna, i choć łatwa dla jednych, to dla drugich trudna.
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Horoskop natalny każdego z Was zawiera wszelkie dane odnośnie
Waszych spraw finansowych od predyspozycji do zarabiania, przez
potencjalne źródła dochodów, a nawet bogactwa, poprzez siłę pieniądza lub jego słabość, aż do możliwości dziedziczenia po rodzinie,
krewnych, przyjaciołach.
Rozpatrując dokładnie horoskop można opracować finansową
strategię.
Np. dane dotyczące spraw finansowych często odnoszą się do takich
planet jak: Jowisz, Saturn i Wenus oraz do domów – 2., 5. i 8. Władcy
tych domów lub planet w nich zawartych w mocnych wzajemnych
aspektach mogą być wskaźnikiem powodzenia w spekulacjach lub
inwestycjach. To samo dotyczy Słońca lub władcy horoskopu.
Saturn w 2. lub 8. domu może wskazywać na osobę, która jest
skłonna ciężko pracować i która może odnieść sukces dzięki wykorzystaniu własnej energii i talentu.
Neptun w 5. domu często pokazuje spekulanta, kombinatora lub
hazardzistę, który także pragnie wygrać na loterii, ale Saturn w 5.
domu wskazuje kogoś, kto bardzo uważnie spekuluje i nie ryzykuje
bezmyślnie. Wenus w 2. domu lub 8. domu – generalnie sygnalizuje
osobę, która ma szczęście w większości spraw finansowych.
„Astrologia finansowa” oddana do rąk czytelników zainteresowanych tą gałęzią wiedzy nie należy do podręczników „łatwych”, niemniej jednak, każdy może w mniejszym lub większym stopniu skorzystać z zawartych w niej informacji, mimo że nie wyczerpuje wszystkich
zagadnień związanych z tą obszerną dziedziną.
Najlepiej byłoby, gdyby osoba zainteresowana astrologią finansową
była sama z wykształcenia ekonomistą, niemniej jednak, również laicy
w tej zawiłej dziedzinie będą mogli swobodnie posłużyć się podręcznikiem, który pod względem tematycznym składa się z kilku części, a są to:
• krótki zarys podstawowych elementów zawartych w horoskopie,
• obszerna część, która pozwala na interpretacje wszystkich
danych związanych z zagadnieniem finansów zawartych w horoskopie natalnym,
• informacje dotyczące handlu nieruchomościami,
• informacje dotyczące zakładania spółek, korporacji, towarzystw,
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• zagadnienia związane z inwestowaniem,
• elementy ekonomii w świetle astrologii, w tym wskazówki dotyczące przewidywania popytu i podaży, układu kosztów i cen.
W podręczniku sporo miejsca poświęcono przedstawieniu licznych
horoskopów ludzi o światowym rozgłosie, którzy osiągnęli sukces
materialny dzięki własnej inicjatywie i zdolności bądź poprzez dziedziczenie, a w horoskopach których taka możliwość jest wyraźnie wskazana. Należy pamiętać, że „praktyka czyni mistrza”, zatem im więcej
horoskopów przebadamy, tym łatwiej przyjdzie nam interpretacja ich
pod względem spraw finansowych.
Jak wspomniano uprzednio, astrologia finansowa obejmuje wiele
różnych zagadnień, które nie sposób omówić w jednym podręczniku.
Dodatkowo na naszym rynku nie ma dostępnej literatury astrologicznej poświęconej temu zagadnieniu i ktokolwiek chciałby zgłębić swą
wiedzę w tym kierunku, zmuszony jest sięgnąć po obszerną literaturę
obcojęzyczną, głównie amerykańską, angielską, niemiecką itp.
Bibliografię, z której korzystała autorka, podano na końcu
podręcznika.
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uniwersAlne plAnety pienięŻne

W niniejszej części skoncentrujemy się na omówieniu PLANET związanych z FINANSAMI w naszym horoskopie urodzeniowym.
Możemy je podzielić na 2 kategorie:
• uniwersalne planety pieniężne (finansowe),
• osobiste planety pieniężne (finansowe).
Trzy z 10 planet: wenus, Mars i pluton są nazywane uniwersalnymi planetami pieniężnymi = finansowymi, ponieważ rządzą
pieniędzmi w każdym horoskopie urodzeniowym. Podano ich pozycje
w znakach, domach i aspekty, które odróżniają jedną osobę od drugiej
lub też pozwalają stwierdzić, czy dana osoba jest oszczędna, zapobiegliwa, czy jest ryzykantem, a może jest niezależna finansowo.
Z kolei osobiste planety pieniężne to te, które rządzą waszym 2.
i 8. domem w waszym osobistym horoskopie urodzeniowym.
Planety w domach mają zwykle mocniejszy wpływ niż te, które nimi
rządzą, lecz wszystkie są kluczem do określenia waszej życiowej
sytuacji finansowej.
Przeanalizujmy pod kątem planet – horoskop Jana (str. 18.).
Jak zdążyliśmy się zorientować, w horoskopie Jana jest więcej wskazań dla pozytywnych rozwiązań spraw finansowym niż wynikałoby to
z pozycji Jego Słońca w Rybach.
Jan jest praktyczny, optymistyczny, ma szczęście, jest zdyscyplinowany i niezależny, ma siłę i determinację, aby osiągnąć finansowy
sukces.
Wiele aspektów do Jego Asc. w Skorpionie ukazuje go jako człowieka, który potrafi kierować sobą, którego życie rozwija się mniej lub
bardziej szczęśliwie, ale zgodnie z możliwościami zawartymi w radiksie.
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Saturn w koniunkcji z Asc. zmusza go, aby wziął odpowiedzialność
za swe możliwości oraz za nadanie kierunku swemu życiu, którego
integralną częścią są tu także pieniądze.
Jan ma Wenus w Koziorożcu – znak, który wskazuje na zapobiegliwość i zwolnienie tempa, równomierne oszczędzanie (gromadzenie
aktywów).
Pieniądze dają Janowi poczucie bezpieczeństwa i określają jego
status oraz przyciągają partnerów, którzy mogą pomóc rozwijać te
pragnienia. Jan unika konsumenckiego zadłużenia, z wyjątkiem sytuacji, kiedy może otrzymać korzystne raty lub rozsądne płatności, jest
sumiennym oszczędzającym.
Wenus jest w 2. domu i to położenie znacznie ją wzmacnia, ponieważ
jako planeta finansów leży w domu finansów, ale jest w znaku Koziorożca i Jan może spodziewać się opóźnień w osiągnięciu finansowego
zabezpieczenia. (Koziorożcem włada Saturn; ten znak i planeta związane są z opóźnieniami i lekcjami w życiu, które Jan będzie zmuszony
przerobić. Z Saturnem w Koziorożcu – finansowe bezpieczeństwo i sukces są osiągane przez powolny wzrost i ostrożne zarządzanie finansami).
Jan także kolekcjonuje modne rzeczy (rzeczy, które są trendy),
z których pewne mogą w przyszłości przynieść zysk.
Zauważcie, że Saturn – mocna planeta w hor. Jana – jest także władcą
Koziorożca, a tym samym współwładcą 2. domu – finansów, zatem
finansowy sukces Jana jest ściśle związany z jego osobistymi decyzjami
w życiu i możliwościami dzięki koniunkcji Saturna z Asc. (ja).
Mars jest w Baranie – znaku, którym włada. To położenie Marsa
niesie Janowi inicjatywę, energię, popycha do robienia pieniędzy,
lecz on jest także niecierpliwy i impulsywny. Przedsiębiorcze działania podejmuje dwa razy szybciej niż zwykle, ponieważ Mars jest w 5.
domu – spekulacji i w trygonie do MC (kariera, status).
Mars jest tradycyjnym władcą Skorpiona – znaku Asc. Jana,
wzmacniając jego zdolność do wprowadzenia prób.
Jan ma Plutona w Lwie – znaku dziecięcego wrzasku „ja”. Ponieważ
Pluton włada jego Asc. w Skorpionie, ta planeta staje się bardziej
osobistą w jego horoskopie, a nie tylko uniwersalną planetą finansów.
Energia Plutona użyta konstruktywnie pcha Jana do gromadzenia
zasobów finansowych (bogactwa).
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Jan może osiągnąć swe finansowe cele przez wyższą edukację,
ponieważ Pluton jest w 9. domu (wyższej edukacji) lub uczyć się drogą
„prób i błędów”, ponieważ Pluton włada jego Asc. Wysiłki Jana mogą
przynieść odwrotny skutek, jeżeli on dąży do osiągnięcia fortuny przez
wzbudzającą wątpliwość działalność. Jego życiowy kierunek jest ściśle
związany z jego możliwościami.
Jowisz – planeta, która rządzi 2. domem Jana poprzez znak Strzelca –
ma tendencje popychać go do ekstrawagancji, lecz także obiecuje
powodzenie i wysokie dochody.
Saturn, władca Koziorożca, jest daleko bardziej ostrożny, powstrzymując Jana przed podjęciem finansowego ryzyka – cecha, która jest
wzmocniona, ponieważ Saturn jest współwładcą 2. domu, i Wenus,
która jest w Koziorożcu. Saturn może także ograniczyć dochody
w późniejszym życiu Jana.
Jowisz – planeta, która włada 2. domem, jest w 8. domu. Jest to
bardzo znaczący wskaźnik w jego horoskopie, ponieważ zapewnia
powiązania pomiędzy osobistymi zarobkami czy też pieniędzmi Jana
z pieniędzmi innych ludzi. Jan łatwo może uzyskać kredyt z korzystnie
rozłożonymi ratami i nigdy nie ma problemu ze spłatami zaciągniętych zobowiązań finansowych.
Jan także może zyskać przez ubezpieczenia, odszkodowania, porozumienia, dziedziczenia.
Ta ekstrawagancka planeta może przynieść Janowi nie tylko szczęście w sprawach finansowych, ale może także przyczynić się do partnerskiego długu (8. dom), który grozi bankructwem, jeżeli on zbytnio
będzie obdarowywać swoich przyjaciół. Bankructwo także uwalnia
go do udziału w wiązanych obligacjach. Mając wiedzę o „wzlotach
i upadkach” Jowisza w 8. domu, Jan może mieć mniej zaufania do
swego biznesowego partnera, chyba że on zapewni Jana o swych
dużych nadziejach na sukces, które przeważą ostrożność Jana.
On mógłby być mniej optymistyczny, gdyby uświadomił sobie niekonsekwentny charakter Urana. Umiejscowiony w 8. domu Uran
może przynieść przypływ gotówki, ale i straty z wiązanych środków
pieniężnych. Rzeczywiście – biznes najpierw wzrasta, a potem pada.
Merkury włada 8. domem Jana poprzez znak Bliźniąt na jego
szczycie. On jest zestrojony z pieniędzmi i ze sposobem ich zarabiania
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(robienia). Stale dąży do łapania różnych okazji, do komunikowania
się z kredytodawcami, aby rozwiązać zaistniałe problemy lub negocjować niższe raty, czy też ograniczyć wyższy kredyt. Jest to pozytywne
wykorzystanie konfiguracji T – kwadratu Merkurego do opozycji
Asc. (Desc.) konfigurację T – kwadrat tworzą najmniej 3 planety,
z których jedna jest w kwadraturze do dwóch pozostałych, które są
w stosunku do siebie w opozycji, tu – kwadraturę do opozycji Asc.
(Desc. tworzy Merkury).
Z Księżycem, który jest współwładcą 8. domu poprzez znak Raka,
Jan buduje pozytywne relacje z kredytodawcami, aby podtrzymać
zabezpieczenie, może także skorzystać na rodzinnym dziedziczeniu,
które otrzyma.
Jan powinien być bardziej uważny podejmując zbyt emocjonalne
decyzje odnośnie do finansów. Należy pamiętać, że Księżyc jest tak
samo zmienny jak znak Bliźniąt.

UNIWERSALNE PLANETY PIENIĘŻNE

D

WenuS
wenus włada Waszymi osobistymi pieniędzmi, włączając tu skłonność
do zaciągania długów, Waszymi dochodami, wskazując, jak je wydajecie i jak oszczędzacie. Pozwala na wgląd w Wasze potencjalne zarobki,
czy łatwo przyciągacie pieniądze, czy też nie i ogólnie na Wasze poglądy
na zagadnienia związane z finansami. Wpływ Wenus jest podobny do
wpływu 2. domu, który także rządzi osobistymi finansami.
Wenus reprezentuje także siłę przyciągania.
Co przyciągacie? Długi? Pokaźny rachunek bankowy? Finansowe
bezpieczeństwo? Pełną szafę nieużywanej odzieży? Duże pobory czy
małe? Wy znacie odpowiedź na większość tych pytań. Najważniejsze
jest, na ile rozumiecie, dlaczego to są Wasze odpowiedzi.
Popatrzcie na Wenus w Waszym osobistym horoskopie natalnym.
Jej położenie w znaku, domu i aspekty niosą odpowiedź pozytywną
lub negatywną odnośnie do Waszej finansowej sytuacji. Sprawdźcie,
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jaka jest Wasza siła przyciągania pieniędzy w Waszym horoskopie
natalnym oraz znaczenie Wenus w znaku, domu i jej aspekty, posługując się niżej podanymi informacjami.

Wenus w znakach
wenus w Baranie: Macie talent i inicjatywę, aby zyskiwać wysokie
dochody. Należałoby jednak skupić się raczej na jednej z tych cech niż
rozpraszać swoją uwagę. Większość swego majątku budujecie sami,
składając grosz do grosza wg zasady – „Pieniądz robi pieniądz”. Przygotowywanie budżetu jest niezbędne. Sprawdzajcie co miesiąc swe
przychody i rozchody, płacąc m.in. za niezbędne świadczenia.
wenus w Byku: Osoba z tą konstelacją ma doskonały potencjał
zarobkowy. Z natury jest inwestorem i oszczędna, potrafi sporo wydać
na zapewnienie sobie komfortu, ale tylko wtedy gdy jakość, cena
i wartość danego przedmiotu są odpowiednie. Patrzcie dobrze wokoło
i myślcie. Jeżeli stwierdzicie, że Wasze rzeczy są „upchane” gdzie tylko
się da, to jest najwyższy czas, aby zająć się wyprzedażą niektórych.
Niestety, dobry pomysł jest tylko dobrym pomysłem, a co – jeżeli dana
rzecz jest właśnie przydatna teraz?
wenus w Bliźniętach: Wyświadczcie sobie przysługę: bądźcie zorganizowani. Ustalcie budżet i uaktualniajcie go regularnie, składajcie
rachunki na jedno miejsce. Największą lekcją dla Was jest nauczyć
się wartości pieniądza. Ilość pieniędzy będzie stale wzrastać, jeżeli
zaczniecie obcinać wydatki do połowy, a tę różnicę odłożycie. Za
każdym razem zastanówcie się nad zakupem rzeczy, która może Was
przyciągać i Wasze pieniądze.
wenus w raku: Osoba jest oszczędna, jest kolekcjonerem, inwestorem oraz ma dar zarabiania. Ponieważ jednak, jak podano, jest
oszczędna, będzie jej trudno wypracować sobie naprawdę komfortową przestrzeń. Bądźcie rozsądnymi realistami. Cieszcie się życiem.

Krystyna Konaszewska-Rymarkiewicz – uznany i ceniony także
poza granicami naszego kraju astrolog, doktor nauk przyrodniczych i antropologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii
Medycznej w Krakowie. Autorka licznych bestsellerowych pozycji
opisujących rozmaite aspekty horoskopu i koncentrujących się na
ich praktycznym wykorzystaniu.
Książka odsłania tajemnice astrologii opisujące nasze możliwości
zarabiania i powiększania majątku finansowego. Już w dniu narodzin ukształtowały się bowiem w Tobie określone predyspozycje do
pomnażania pieniędzy, przedsiębiorczości i bogactwa.
W książce obszernie omówiono:
• wpływ ciał niebieskich na najlepsze dla Ciebie sposoby inwestowania pieniędzy,
• wsparcie kosmosu podczas sprzedaży bądź kupna mieszkania,
• przewidywalność przyszłości każdej firmy, instytucji lub korporacji w oparciu o datę jej założenia,
• uniwersalne zasady jakimi rządzi się bogactwo,
• wpływ Twojej daty narodzin na finansowe koleje losu,
• podstawy astrologicznej ekonomii.
Czy chcesz by od dziś astrologia pokazała Ci jaki jest najskuteczniejszy i najprostszy sposób zarabiania pieniędzy dobrany indywidualnie do Twojej osobowości?
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