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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°

– 0°
– 60°
– 90°

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

SŁOŃCE
– REGENTEM 2017 ROKU
...Słońce – jest okiem i życiem całego świata.
(cyt. opat M. Knauer)*
Słońce – ze swej natury jest męskie, średnio ciepłe i suche. Jest głównym źródłem energii,
decyduje o żywotności człowieka. Zwykle sprzyja długiemu życiu i dobremu zdrowiu.
Uchodzi za „dobrą” planetę (określenie Słońca w astrologii), jeżeli tworzy dobre aspekty
lub „złą” – gdy do głosu dochodzą jego niekorzystne aspekty z innymi planetami.
Przy harmonijnych aspektach w danym horoskopie wskazuje na człowieka prawego,
szlachetnego, ambitnego, roztropnego, wyzwala jego cechy przywódcze, dobrze pojętą
dumę, altruizm. Aspekty nieharmonijne wskazują na brak opanowania, wybuchowość,
arogancję, egoizm, egocentryzm, samouwielbienie, tyranizowanie otoczenia.
Według starożytnych astrologów – Słońce jest gwiazdą królów, książąt, wszystkich
wysoko urodzonych, tych którzy dążą do honorów i zaszczytów oraz tych, którzy chcieliby
panować nad innymi.
W horoskopach państw – Słońce symbolizuje wykonawczą głowę państwa, czyli króla,
prezydenta, premiera, ponadto rząd, przywódców politycznych, wpływowych biznesmenów, kierowników na wszystkich szczeblach administracji państwowej. Również siły
życiowe narodu.
* Opat MAURITIUS KNAUER (1613–1664), dr teologii, po studiach medycznych i astrologicznych w Wiedniu, długoletni opat klasztoru w Langheim opracował tzw. „KALENDARZ STULETNI”, uważany za swoisty fenomen, który od ponad trzystu lat zadziwia
trafnością prognoz zdrowia, pogody, upraw i porad wywiedzionych z synchronicznego rytmu
Kosmosu. „Kalendarz Stuletni” jest rozpowszechniony i cytowany w całej Europie. W Polsce
został wydany po raz pierwszy przez Oficynę Literatów „RÓJ” – Warszawa – w 1991 r.
W kalendarzu zawarto TABELĘ PLANETARNYCH REGENTÓW na LATA 1902
– 2006.
Przypominam, że tradycyjna astrologia wyróżnia 7 PLANET ułożonych w kolejności zwanej PORZĄDKIEM CHALDEJSKIM i są to: SATURN, JOWISZ, MARS,
SŁOŃCE, WENUS, MERKURY, KSIĘŻYC. W oparciu o w/w Tabelę Regentów łatwo
obliczyć, że bieżący rok przebiegnie pod regencją SŁOŃCA.
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Jak widać, Słońce – jako regent – sprzyja wszelkiego rodzaju przywódcom, ale jak
oni sami będą sprawować władzę lub o nią się starać, jakimi środkami – pokojowymi
lub „orężem” – mogą pokazać tylko aspekty Słońca do innych planet w indywidualnych
horoskopach państw.
W każdym razie możemy spodziewać się, że rok 2017 nie będzie ani spokojny, ani
nudny.
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CO NIESIE CI ROK 2017?
...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 – z pewnymi odchyleniami – osiąga te same wartości. Wychodząc z tego założenia, zależnie 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
2017 rok, 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 2017, 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 bieżącego roku, odczytując
czas, w którym owa koniunkcja nastąpi.
Np. ktoś urodził się 23 sierpnia – sprawdzamy w rubryce daty urodzenia i widzimy,
że jest to 1. dekada znaku Panny. Przykładamy poziomo linijkę w przedłużeniu dekady
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i odczytujemy, że od 1 do 10 sierpnia Słońce osoby tworzy koniunkcję tylko z Merkurym w sierpniu.
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 do 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 oraz na finanse. 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 bardzo ogólne zarysy zdarzeń dla grup osób spod odpowiedniego znaku
Zodiaku.
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PAŹDZIERNIK
A w Q do dn. 23.10.2017 do godz. 07.27
A w R od dn. 23.10.2017 od godz. 07.28
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Październik

wsch. 06.39
zach. 18.11 A/Q

126

wsch. 06.37
zach. 18.13 A/Q

B/U zach. 01.10

wsch. 16.35

wsch. 06.40
zach. 18.09 A/Q

B/V zach. 03.25

wsch. 17.31

wsch. 17.04

B/UwV zach. 02.16

Październik

wsch. 06.42
zach. 18.06 A/Q

wsch. 06.45
zach. 18.02 A/Q

wsch. 17.56

B/VwK zach. 04.37

wsch. 06.44
zach. 18.04 A/Q

B/K zach. 05.52

wsch. 18.21

wsch. 06.47
zach. 17.59 A/Q

B/KwL zach. 08.27

wsch. 18.47

B/K zach. 07.09

wsch. 19.15
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Październik

wsch. 06.51
zach. 17.55 A/Q
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wsch. 06.49
zach. 17.57 A/Q

B/L zach. 09.46

wsch. 19.47

wsch. 06.52
zach. 17.53 A/Q

B/M zach. 12.17

wsch. 21.12

wsch. 20.25

B/LwM zach. 11.03

Październik

wsch. 06.54
zach. 17.50 A/Q

wsch. 06.57
zach. 17.46 A/Q

wsch. 22.06

B/MwN zach. 13.23

wsch. 06.56
zach. 17.48 A/Q

B/N zach. 14.19

wsch. 23.09

wsch. 06.59
zach. 17.44 A/Q

B/O zach. 15.44

wsch. —

B/NwO zach. 15.06

wsch. 00.18
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Codziennie podejmujemy setki decyzji.
Jak dokonywać trafnych wyborów?
Odpowiedzi znajdziesz w gwiazdach.
AstroCalendarium jest jedyną w swoim rodzaju publikacją umożliwiającą dostosowanie Twoich działań do rytmu kosmosu. Jej profesjonalizm gwarantuje osoba Autorki, która od wielu lat przedstawia
w swoich książkach aspekty praktycznego wykorzystania horoskopu.
Jej dzieła są cenione zarówno przez profesjonalistów, jak i początkujących adeptów sztuki odczytywania prawd zawartych w gwiazdach.
To niezwykłe opracowanie pozwala wybrać właściwy dzień w 2017 roku
na zaangażowanie się w związek, podjęcie nowych wyzwań zawodowych czy zdecydowanie się na zabieg lekarski. Będziesz mógł także
zyskać pewność, że w trakcie planowanego urlopu będziesz w optymalnej kondycji psychofizycznej oraz że dosłownie każde Twoje przedsięwzięcie będzie miało zmaksymalizowane szanse powodzenia.
Mierz wysoko dzięki gwiazdom!
Patroni:

