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Słowem wstępu

Dlaczego Astrologia jest tak użyteczną nauką? 

Znając i stosując Astrologię w życiu codziennym zyskujemy 
zupełnie inne podejście do świata, w całkowicie odmienny 
sposób go postrzegamy i odczuwamy jego głębię. Uzysku-
jemy wgląd w  nasze wnętrze, dostrzegamy własny poten-
cjał, możemy w pełni wykorzystać swoje umiejętności oraz 
pracować nad swoimi wadami, wewnętrznymi konfliktami, 
pokonywać wewnętrzne bariery i  ograniczenia. Astrologia 
gwarantuje nam najgłębsze doświadczenie siebie, a właści-
we jej wykorzystanie daje możliwość doskonalenia swojej 
osobowości, pokonania barier i szczęśliwe, świadome życie. 
Jest to nauka, która uzdrawia, dokonuje wewnętrznej trans-
formacji, uświadamia i  daje możliwości życia na wyższym 
i  lepszym poziomie. Jak wykorzystasz daną ci wiedzę, za-
leży wyłącznie od ciebie. Niemniej jednak, Astrologia jest 
nauką duchową, może wzbogacić twoją osobowość, ułatwić 
ci rozwiązywanie problemów, pomóc zrozumieć konflikty 
wewnętrzne i  zrozumieć innych. Możesz wykorzystać tę 
wiedzę dla rozwoju własnego, odkrycia potencjału związków 
z innymi ludźmi lub też prognozowania przyszłości. Możli-
wości są duże – masz przed sobą instruktaż, który w znacz-
nym stopniu ułatwi ci zrobienie pierwszych, ale i  skutecz-
nych kroków w zrozumieniu horoskopu. 
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Co ci da lektura tej książki?

Książka, którą czytasz to wstęp do Astrologii oraz zestaw 
słów kluczowych dla wszystkich planet, znaków zodiaku, 
domów, władców domów oraz aspektów. Pisząc tę książkę 
starałam się dobrać je tak, aby były pomocnym źródłem dla 
laika, jak i dla bardziej doświadczonego pasjonata Astrolo-
gii, który pewną wiedzę już posiada. Nauka poprzez słowa 
kluczowe, skojarzenia i symbolikę to najprostszy sposób na 
zrozumienie i nauczenie się wszelakiej wiedzy. Pierwszym 
krokiem jest nauczenie się wszystkich słów kluczowych ja-
kie są charakterystyczne dla poszczególnych działów, a na-
stępnie zmieszanie ich w  pełną interpretację horoskopu 
urodzeniowego1. Horoskop urodzeniowy, zwany również 
natalnym to podstawowa forma horoskopu. Jest to horo-
skop stawiany na dokładną datę i godzinę urodzenia oraz 
miejsce narodzin. Bardzo istotne jest, aby móc jak naj-
dokładniej określić godzinę urodzenia, ponieważ jej brak 
może w znacznym stopniu ograniczyć interpretację horo-
skopu. Szczególnie ma to wpływ na pozycje domów astro-
logicznych oraz Księżyc.

Choć Astrologia to dość skomplikowana nauka, mam na-
dzieję, że poznanie jej poprzez zestaw najistotniejszych słów 
kluczowych będzie dla ciebie dużym ułatwieniem.
Życzę więc powodzenia i zapraszam do lektury!

1 Horoskop urodzeniowy wraz z pełną interpretacją można zamówić w sklepie 
www.talizman.pl (przyp. wyd.).
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O Autorce

Jestem anglistką. Pasjonuje mnie Astrologia i  Astrokarty 
oraz bardziej praktyczne języki – html, php i inne języki pro-
gramowania. Od kilkunastu lat uczę się Astrologii i staram 
się rozwijać swoje umiejętności.

Dla mnie Astrologia jest językiem, duchowym środkiem 
przekazu. Jak każdy język, ma swoje zasady i logikę. 

Książkę zaczęłam pisać 26 stycznia gdy Kartą Dnia był As 
Karo – moja roczna karta w Astrokartach logicznych.

Większość książki napisałam w  dniu 27 stycznia, gdy 
Kartą Dnia był Król Trefl (karta największej siły umysłowej).

W solariuszu na ten rok mam wiele planet w 3 domu (pi-
sanie) – Słońce, Merkury, Pluton i Wenus.

Wśród istotniejszych aspektów, właśnie rozpoczął się 
u mnie Pluton sekstyl Uran oraz Jowisz pojawił się na moim 
Ascendencie.

Piszę do ciebie językiem Astrokart i Astrologii. Mam na-
dzieję, że po przeczytaniu tej książki będzie on dla ciebie tak 
samo jasny jak dla doświadczonego Astrologa. 

Wkrótce też ukaże się moja następna książka, tym razem 
na temat Astrokart. 

Wszystkie obrazy zamieszczone w  książce pochodzą 
z mojego programu astrologicznego, który już niedługo po-
jawi się w Internecie.
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Wodnik – mam ideały, nowatorskie pomysły, burzę rutynę – Uran 

U
W  Koziorożcu ciężko pracowaliśmy, ukończyliśmy zadania 
i osiągnęliśmy wysoką pozycję w społeczeństwie. W Wodniku 
zastanawiamy się czy to społeczeństwo jest idealne, co można 
by w  nim zmienić, co poprawić, jak stworzyć idealny świat. 
Wodnik zastanawia się czy świat jest sprawiedliwy, czy moż-
na dokonać w nim jakiejś rewolucji. Może dołączyć do ugru-
powań, które pozwolą mu realizować ideały. Jest uosobieniem 
idei braterstwa, równości i rewolucji francuskiej. Interesuje się 
nowoczesnymi technologiami, naukami ścisłymi i komputera-
mi. Jest inteligentny i  łatwo przyswaja wiedzę. Pomimo po-
trzeby bycia w jakiejś organizacji czy grupie, Wodnik zawsze 
pozostanie indywidualistą i  niezależną jednostką. Może być 
niezrozumiany przez otoczenie i określany jako ekscentryk czy 
dziwak. Jest niezależny i chodzi własnymi drogami, nie chce 
być przeciętny. Nie lubi gdy ktoś mu mówi jak ma postępować. 
Ma nowatorskie pomysły i miewa nagłe olśnienia. 

Ryby – otwieram się na wszechświat, przeczuwam – Neptun

V
Ryby są ostatnim znakiem zodiaku. Przyszedł czas na to, aby 
opuścić ten świat, ziemską płaszczyznę i  skupić swoją uwagę 
na duchowości. Ryby są symbolem wyrzeczenia. Jest to znak 
marzeń, duchowości, metafizyki, poezji i snów. Otwierając się 
na taką głębię, można stracić grunt pod nogami, kontakt z rze-
czywistością i stać się obsesyjnym. Tylko twardo stojąc na ziemi, 
nie poddajemy się i nie tracimy panowania nad swoim życiem. 
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Osoby z  wieloma planetami w  Rybach mogą być udu-
chowione, ale i zdezorientowane. Jeśli są słabe i zagubione, 
mogą sięgać po używki, narkotyki i unikać kontaktu z real-
nym światem. 

Jeśli chcesz dogłębnie poznać znaki zodiaku, polecam książ-
kę Sydneya Omarra „Gwiazdy o Tobie”. Zapewne jest wiele 
innych wartościowych pozycji, ale tę polecam szczególnie, 
ze względu na jej dogłębną interpretację znaków zodiaku 
oraz sentyment własny. Powyższe opisy nie odzwierciedla-
ją głębi i bogactwa charakterologicznego jakimi cechują się 
poszczególne znaki zodiaku. Ten kurs ma za zadanie na-
uczyć cię głównie astromyślenia. Zgłębienie tej wiedzy jest 
przed tobą. 

@ @ @

Warto również obserwować zwierzęta, osoby i przedmioty, 
które odnoszą się do poszczególnych znaków zodiaku.

Baran – zwierzę posiadające dużo energii i wspinające się 
po górach. Może połamać sobie rogi nadmiernie szarżując.

Byk – chodzi twardo po ziemi ciężko stąpając, niełatwo mu 
cokolwiek zacząć, ale gdy już zacznie działać, nie można go 
powstrzymać.

Bliźnięta – dwie osoby rozmawiające ze sobą. Gdy dwoje 
ludzi się spotyka, rozmawiają ze sobą i wymieniają poglądy.

Rak – wrażliwy stawonóg chowający się do swojej skorupy 
gdy dostrzeże niebezpieczeństwo. Wysuwa czułki, aby roze-
znać się w otoczeniu.
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Lew – król zwierząt dumnie pokazujący światu, kto tu rzą-
dzi. Śpi większość dnia i dlatego woli zabawę i wypoczynek 
aniżeli ciężką pracę – woli zostawić ją dla innych.

Panna – dziewica, która lubi służyć innym. Lubi czystość 
i porządek. Potrafi ciężko pracować.

Waga – przedmiot, który próbuje utrzymać równowagę. Je-
śli jedna z szal się przechyli, waga traci równowagę.

Skorpion – zwierzę, które chowa się pod kamieniem na pu-
styni. Jeśli go zaatakujesz lub wejdziesz mu w drogę, z pew-
nością cię ukąsi. Lepiej na niego uważać.

Strzelec – osoba, która chce wystrzelić swoją strzałę jak naj-
dalej się da. Mierzy wysoko i daleko. 

Koziorożec – zwierzę biegające po jałowej ziemi i wspina-
jące się na sam szczyt. Nie potrzebuje wiele, aby przetrwać.

Wodnik – woda jest symbolem pomysłów, które wodnik 
przelewa w świat. Niektóre z nich trafią na żyzną glebę, inne 
na niepłodny grunt.

Ryby – w wodzie jest dużo ryb. W dotyku są oślizłe, nieła-
two je złapać gołą ręką. Zdają się być nieme i w ciszy pływają 
ciągle zmieniając kierunek. Wbrew błędnej opinii, ryby po-
rozumiewają się między sobą i wyczuwają dźwięk. Niełatwo 
jednak go uchwycić. 
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3. Interpretacja planety w znaku zodiaku 

Oto kilka praktycznych wskazówek jak zinterpretować 
znaczenie planet w znakach zodiaku.

Księżyc w Byku:
Księżyc to podświadomość, instynktowne reakcje i emocje, 
Byk to praktyczny realista skoncentrowany na posiadaniu 
i człowiek z trudnością rozpoczynający nowe przedsięwzię-
cia. Dlatego osoba z Księżycem w Byku z trudnością nawią-
zuje nowe relacje emocjonalne, ceni stałość i bezpieczeństwo 
w  kręgu najbliższych. Może mieć bliski i  trwały kontakt 
emocjonalny z rodzicem, który go wychowywał. Podświado-
mie potrzebuje finansowej stabilizacji, aby czuć się bezpiecz-
ny. Potrzebuje odczuwać bezpieczeństwo na gruncie rodzin-
nym. Chce, aby rodzina miała w nim oparcie, jak i on w niej.

Tak więc, aby zinterpretować pozycję planety w  znaku, 
należy zmieszać ich znaczenia.

Słońce w Skorpionie:
Słońce to świadome ja, świadoma osobowość i cele życiowe. 
Skorpion to intensywność, seksualizm i głębia. Można więc 
wywnioskować, że ta osoba interesuje się zagadnieniami, 
które mają w  sobie głębię, nie interesują go sprawy proste 
i widoczne gołym okiem. Nie lubi powierzchowności, pozo-
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rów i pociągają go sprawy tajemnicze. Jest nieufny. Ma w so-
bie dużo siły psychicznej. 

Pamiętać też trzeba, że Skorpion ma trzy poziomy dojrza-
łości. Aspekty i pozycja w domach pokażą jakie możliwości 
rozwoju ma dany Skorpion.

Merkury w Wadze:
Merkury dotyczy sposobu porozumiewania się i  procesów 
myślowych. Waga natomiast, to piękno, harmonia i sprawie-
dliwość. Jak więc może podziałać takie połączenie?

Jedną z możliwości jest piękny głos, estetyczne pismo czy 
elokwencja. Waży słowa i  spokojnie wyraża swoje opinie. 
Nie forsuje na siłę swojego zdania. Może to też być również 
sędzia, który sądzi słowem sprawiedliwym, próbuje uczci-
wie rozwiązać problemy i mówi o  tym, co dobre, a co złe. 
Osoba ta myśli rozważnie. W rozmowie jest dyplomatycz-
na i uprzejma. Może być chwiejna w podejmowaniu decyzji 
i podejmować je pod wpływem innych. Bywa, że dostosowu-
je się w rozmowie i przejmuje poglądy rozmówcy.

Mi zawsze Merkury w Wadze kojarzy się z pewną ład-
ną uczennicą, która wszystkie litery pisała w kształcie serca. 
Jako nauczyciel widziałam wiele pism różnych osób, ale ta 
utkwiła mi mocno w pamięci.

Wenus w Baranie:
Wenus to miłość i  związki, Baran to początek – stąd też 
osoba ta nie boi się rozpoczynać nowych związków i  lubi 
nowe doświadczenia w  relacjach. Może miewać krótkie, 
aczkolwiek silne wybuchy namiętności. Może spontanicz-
nie i bezmyślnie zaangażować się w związek. Woli zdoby-
wać aniżeli pozwolić się zdobyć. Lubi wyzwania, a więc nie 
można jej szybko ulec jeśli tylko chcemy nawiązać bliższą 
relację z taką osobą.
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Mars w Raku:
Mars to stanowczość, siła przebicia i agresja. Rak to potrze-
ba bezpieczeństwa, ciepła i rodziny. Dlatego też Rak często 
podejmuje decyzje pod wpływem nastroju, bywa zmienny 
i nie uzewnętrznia swojej agresji, co może doprowadzić do 
nagromadzenia negatywnych emocji. Wywiera presję emo-
cjonalną na innych, może się dąsać, miewać kaprysy i wywie-
rać emocjonalny szantaż. Walczy emocjami, emocjonalnie 
szantażuje otoczenie i potrafi obarczyć winą bliskich.

Pamiętaj, że nie interpretujemy planet pokoleniowych: Uran, 
Neptun i Pluton w znakach zodiaku, jedynie w domach. Sa-
turn i Jowisz można interpretować i w domach, i w znakach 
zodiaku, jednakże ważniejsza pozycja jest w domu, ponieważ 
obie planety poruszają się dość wolno.

A więc przejdźmy do domów astrologicznych. 
Zanim jednak przejdziesz dalej, przed Tobą pierwsza pra-

ca domowa.

ZADANIE DOMOWE:
Na podstawie swojego horoskopu zinterpretuj znaczenie 
twoich planet: Słońce, Księżyc, Merkury, Mars oraz Jowisz 
i Saturn w znakach zodiaku.
• Postaraj się bardzo zwięźle i obiektywnie zaprezentować 

ogólne znaczenie oraz swój punkt widzenia – jak faktycz-
nie wygląda to w twoim życiu.

• Pamiętaj, że przejaw planety w  znakach zodiaku może 
mieć różne oblicza. Kurs ten jest, jak na razie, skoncen-
trowany na rozwoju własnej osobowości i  dostrzeganiu 
komórek astrologicznych elementów w sobie samym.

• Zapamiętaj i wykorzystaj słowa kluczowe, nie obarczaj się 
zbyt wieloma drobiazgami naraz.
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Astrologia ma bardzo bogatą tradycję i  posiada szereg praktycznych za-
stosowań. Jak wykorzystać tę potężną naukę w  swoim życiu? Wystarczy 
wiedza zawarta w tej, napisanej przystępnym językiem, książce. Dzięki niej 
samodzielnie zinterpretujesz swój horoskop.

Autorka zamieściła w  niej szczegółową charakterystykę wszystkich zna-
ków zodiaku. Wyjaśniła również jak interpretować planety w konkretnych 
znakach i co o nas mówią poszczególne domy horoskopu. Opisała również 
powstawanie określonych cech z powodu oddziaływania ciał niebieskich.

W  książce znajdziesz podział znaków astrologicznych ze względu na ich 
biegunowość, jakości i  żywioły. Zrozumiesz pojęcie retrogradacji planet 
i  aspekty horoskopu. Dowiesz się także, w  jaki sposób możesz poradzić 
sobie z  trudnymi cechami wpisanymi w  Twoją własną planetarną charak-
terystykę. Autorka poinstruuje Cię, jak dzięki astrologii zapewnić sobie 
harmonię we wszystkich sferach życia – od zawodowej po uczuciową.

ASTROLOGIA – KRÓLOWA NAUK, KTÓRA ODMIENI TWOJE ŻYCIE.


