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Przyjrzyjmy się teraz nieco bliżej wszystkim dwunastu 
znakom zodiaku.

Jedną z  najbardziej fascynujących rzeczy związanych 
z astrologią jest to, że znaki zodiaku wiążą się ze specyficz-
nymi właściwościami. Być może wiesz już, że znaki te dzie-
limy na cztery grupy, w zależności od żywiołów – ogień, zie-
mia, powietrze oraz woda – przy czym istnieje jeszcze kilka 
różnych kategorii znaków zodiaku. Na przykład Rak to znak 
wody, a ponadto – znak kardynalny, jak też znak yin. Baran 
to znak ognia, znak kardynalny oraz znak yang.

W rzeczywistości dwanaście znaków zodiaku dzielimy na 
różne grupy według trzech podstawowych kryteriów: ich ży-
wiołu, jakości oraz bieguna. Te trzy kryteria definiują podsta-
wowe właściwości poszczególnych znaków zodiaku. Na kil-
ku kolejnych stronach znajdziesz opis wspomnianych przeze 
mnie systemów klasyfikacji znaków – podziały, jakie tutaj 
prezentuję, to jeden z tych aspektów astrologii, który czy-

Poznajemy znaki zodiaku

Rozdział 3
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ni tę dziedzinę nauki tak głęboką: żaden ze znaków nie jest 
do siebie podobny. Rozpoczniemy od przeanalizowania naj-
prostszego z tych systemów – żywiołów, czyli czterech ży-
wiołów lub też trójek znaków.

Cztery żywioły (ogień, ziemia, powietrze
oraz woda)
Wyróżniamy cztery żywioły, które nazywamy również trój-
kami znaków, ponieważ do kategorii każdego pojedynczego 
żywiołu – wody, ognia, ziemi oraz powietrza – należą zawsze 
trzy znaki zodiaku.

Żywioł, w którym znajduje się konkretny znak zodiaku, 
ukazuje jego dominujący temperament. W bardzo szerokim 
ujęciu ludzie ognia mają ognisty temperament, ludzie ziemi 
twardo stąpają po ziemi, ludzie powietrza żyją we własnym 
wnętrzu, a ludzie wody są bardziej emocjonalni od innych. 
Zapoznanie się z tymi żywiołami udzieli ci wglądu w osobo-
wość ludzi oraz w ich zachowanie, jeżeli tylko poznasz rów-
nież ich znak słońca. Poniższa tabela ilustruje przyporządko-
wanie znaków do poszczególnych żywiołów. 

Znak Żywioł
Baran ogień
Byk ziemia
Bliźnięta powietrze
Rak woda
Lew ogień
Panna ziemia
Waga powietrze
Skorpion woda
Strzelec ogień
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Koziorożec ziemia
Wodnik powietrze
Ryby woda

Przyjrzyjmy się teraz przyporządkowaniu znaków do po-
szczególnych grup. Wiesz już, że w ramach kategorii „żywioł” 
znaki zodiaku dzielimy na cztery grupy: znaki ognia, ziemi, 
powietrza oraz wody. Te tworzące łuki żywioły wyróżniają 
się pewnymi szczególnymi cechami charakterystycznymi. 
Dlatego, mimo iż na przykład Baran, Lew oraz Strzelec to trzy 
bardzo różne znaki zodiaku, wykazują też pewne podobień-
stwa, a tym, co je łączy, jest „ognista” energia.

Jak już wiesz, każdy z nas posiada w swoim horoskopie uro-
dzeniowym dwanaście znaków zodiaku: znajdziesz je w naj-
bardziej zewnętrznym okręgu kosmogramu. Mówimy, iż zna-
ki zodiaku siedzą w poszczególnych domach, które kojarzymy 
z kolei z każdą z możliwych dziedzin naszego życia. Dlatego 
też z całą pewnością warto poznać dokładnie wszystkie dwa-
naście znaków zodiaku, nawet jeżeli w którymś z nich nie do-
strzegasz ani jednej planety.

Krótka uwaga na temat słów kluczowych: przedstawione 
poniżej opisy poszczególnych grup żywiołów zawierają kilka 
kluczowych słów, które podsumowują właściwości każdego 
żywiołu. Słowa kluczowe to jeden z podstawowych filarów 
astrologii, natkniesz się na nie jeszcze w kilku innych miej-
scach tej książki. W miarę lektury staraj się zapamiętać po-
szczególne słowa kluczowe, co w przyszłości znacznie uła-
twi ci pracę.

Znaki ognia – Baran, Lew oraz Strzelec
Znaki te to prawdziwe wulkany energii – to osoby, które 
ożywią każde przyjęcie, a za którymi inni się oglądają. Nie 
chodzi o to, że pozostałe znaki również nie mogą tak błysz-
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czeć, jednak Barany, Lwy oraz Strzelce, mniej lub bardziej, 
zachowują się w ten sposób naturalnie. Nawet jeżeli twój 
znak słońca nie należy do grupy znaków ognia, to przecież 
masz w swoim horoskopie również inne planety, z których 
przynajmniej kilka charakteryzuje się niezwykle kreatywną 
energią ognia.

Barany, Lwy i Strzelce oczywiście różnią się od siebie, jed-
nak łączy je żar oraz ognista krew. Obojętnie gdzie w two-
im horoskopie urodzeniowym znajduje się ogień, czy jest to 
planeta w znaku ognia, czy też znak ognia „siedzący” w któ-
rymś z twoich domów, z całą pewnością w danej dziedzinie 
nie będziesz pasywny. Pasja rozpala wszystkie znaki ognia – 
jednak pasja ta spala się gwałtownie i szybko.

Temperament znaków ognia rozpala się równie szybko jak 
gaśnie. Znak ognia w twoim horoskopie wskazuje, że wciąż 
za czymś gonisz lub spala cię ambicja; jakaś część w tobie jest 
w nieustannym ruchu, wciąż poszukuje oraz pragnie osią-
gnąć to, czego chce. I to szybko.

Słowa kluczowe: ogień; gorąco; spalasz się!

Znaki ziemi – Byk, Panna oraz Koziorożec
To solidne, silne oraz niezawodne znaki. Nie dbają tak jak zna-
ki ognia o to, aby lśnić i ściągnąć na siebie uwagę innych. Wszę-
dzie tam, gdzie w twoim horoskopie pojawia się ziemia, czy-
li na przykład planeta w znaku ziemi lub ziemia „siedząca” 
w jednym z twoich domów – oznacza to, że w danej dziedzi-
nie jesteś twardy jak skała. Ziemia to żywioł cierpliwy, dosko-
nale wie, że dobre rzeczy zajmują czas. Tam, gdzie w twoim 
horoskopie urodzeniowym pojawia się ziemia, a już szczegól-
nie wtedy, gdy w ziemi jest twój znak słońca, oznacza to, że 
w danym obszarze życia wiesz, że nierzadko wygrywają ci, 
którzy powoli i konsekwentnie dążą do celu.
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Żywioł ziemi przypomina samą ziemię: jest odżywczy, 
służy oraz wspiera innych. Pomyśl o naszej planecie i o tych 
wszystkich organizmach żywych, które dzięki niej żyją, po-
myśl o tym, że ziemia pomaga im w ciszy, nie prosząc o zbyt 
wiele w zamian – to właśnie jest energia ziemi. Jednocześnie 
znaki ziemi są zmysłowe i do pewnego stopnia nawet wrażli-
we na dotyk. Zawsze gdy w jakimś miejscu twojego horosko-
pu urodzeniowego (czy jest to planeta w znaku ziemi bądź 
znak ziemi w  jednym z  twoich domów), w danej kwestii 
twoim priorytetem jest prawdziwość, realność oraz natural-
ność. Ziemia to żywioł, który odrzuca fałsz oraz nieprawdę, 
nawet jeżeli inne żywioły chcą się pokazać lub pobłażają nie-
zgodności z rzeczywistością.

Słowa kluczowe: ziemisty; twardy grunt pod nogami; pomaga 
ci rosnąć.

Znaki powietrza – Bliźnięta, Waga oraz Wodnik
Żywioły powietrza są nieco tajemnicze, takie jak wiatr. Lu-
dzie, którzy mają w swoim horoskopie dużo znaków powie-
trza (na przykład kilka planet w tym znaku), wymykają się 
określeniom oraz wszelkim klasyfikacjom. Wszyscy ludzie 
spod znaków powietrza żyją ideami, uwielbiają rozmawiać 
oraz wymieniać się poglądami. 

Ich domeną jest sfera intelektu, to w niej czują się najle-
piej. W pewien sposób wydają się mniej ograniczeni zasada-
mi społecznymi niż inni. Zawsze gdy w twoim horoskopie 
urodzeniowym pojawia się znak powietrza, będziesz odczu-
wał jego energię, która mniej wiąże się z uczuciami, a więcej 
z myśleniem. 

To jedno z wyzwań, jakie stoi przed każdym, kto jest spod 
znaku powietrza lub posiada w swoim horoskopie urodze-
niowym dużą ilość energii tego żywiołu (na przykład wtedy, 
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gdy kilka z twoich planet jest w znaku powietrza lub znak 
powietrza pojawia się w którymś z twoich domów): znak 
powietrza obdarza cię cudowną lekkością. Twoim zadaniem 
jest zakotwiczenie tej energii – upewnij się, że nie jesteś zbyt 
trudny we współżyciu z innymi ludźmi oraz że nie żyjesz 
zatopiony zanadto we własnym świecie. Znaki powietrza to 
bardzo interesujący ludzie, jest to również żywioł dowcipu. 
Znaki powietrza nie mają tak naprawdę ostrych krawędzi, 
chociaż może trochę? Niekiedy racjonalizm oraz pragma-
tyzm ludzi powietrza może ranić, i to bardzo głęboko! 

Słowa kluczowe: wszystko, co kojarzy się z powietrzem, na 
przykład myślenie, gadatliwość, efemeryczność.

Znaki wody – Rak, Skorpion oraz Ryby
To żywioł rozmarzony i emocjonalny. Znaki wody potrafią 
przeżywać swoje uczucia – i to jak! Pytając Raka, Skorpiona 
czy Ryby, o to, jak się czują, najczęściej nie możesz oczeki-
wać odpowiedzi, która nie poruszy cię głęboko. Zawsze gdy 
w twoim horoskopie urodzeniowym pojawia się znak wody, 
na przykład planeta w tym znaku lub znak wody w jednym 
z twoich domów, dany obszar będziesz przeżywał naprawdę 
głęboko, niekiedy może wręcz w sposób trudny do opisania, 
będziesz pozostawał w ścisłym kontakcie z własnymi emo-
cjami oraz – ogólnie rzecz biorąc – będziesz się czymś bar-
dziej emocjonować. 

To trzy najbardziej wycofane znaki i czasami ludzie wody są 
tacy sami! Sprawdź sam! To ludzie, których niekoniecznie od 
razu dostrzeżemy na przyjęciu, jednak mogą to być ci, z który-
mi odbędziesz najgłębszą i najbardziej poruszającą rozmowę.

Żywioł wody zawiera w sobie również pewien pierwia-
stek ochronny: ludzie wody mogą być silniejsi, niż nam się 
wydaje. Żywioł wody zrobi wszystko, co w jego mocy, aby 
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uniknąć czyhających na niego lub na to co kocha zagrożeń. 
Ludzie wody są bardziej sentymentalni i delikatni niż pozo-
stałe żywioły. Znaki wody nie są naiwne – daleko im do tego 
– lecz jest w nich pewna miękkość, a przynajmniej gdzieś 
pod skórą. 

Słowa kluczowe: woda, płynność; emocje oraz marzenia; mięk-
ki, jednak czasami surowy.

Żywioły w twoim
horoskopie urodzeniowym
W Rozdziale 2 określałeś, w których znakach są twoje plane-
ty, teraz nadszedł czas, abyś przyjrzał się, czy te znaki/plane-
ty są ogniem, ziemią, powietrzem czy wodą. Czy w twoim 
horoskopie znajduje się dużo energii ognia czy raczej niewie-
le? A może w twoim horoskopie znajduje się sporo wody? 
Powietrza? Ziemi? Aby przekonać się, który, o  ile w ogóle 
jakiś z wyżej wymienionych żywiołów, ma w twoim horo-
skopie urodzeniowym pozycję dominującą, wykonaj poniż-
sze ćwiczenie. 

Wróć do twojego horoskopu urodzeniowego

Sprawdź, który z czterech żywiołów dominuje w twoim horoskopie 
urodzeniowym.

Aby się o tym przekonać, możesz policzyć po prostu ilość planet, 
jakie masz w poszczególnych żywiołach lub posłużyć się czymś, co 
nazywamy systemem punktowym. Astrolodzy preferują to drugie 
rozwiązanie, ponieważ lepiej odzwierciedla ono stopień, w jakim 
poszczególne planety i inne żywioły wpływają na twój horoskop uro-
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dzeniowy. Bardziej „osobistym” planetom (oraz innym obiektom) 
w twoim horoskopie urodzeniowym – czyli Słońcu, Księżycowi oraz 
ascendentowi przypisuje się dwa punkty, pozostałym – po jednym 
punkcie.

Na przykład:
Moje Słońce jest w Lwie– ogień [2 punkty]
Mój Księżyc jest w Wodniku – powietrze [2 punkty] 
Mój ascendent jest w Pannie – ziemia [2 punkty] 
Mój Merkury jest w Lwie – ogień [1 punkt]
Moja Wenus jest w Pannie – ziemia [1 punkt]
Mój Mars jest w Byku – ziemia [1 punkt] 
Mój Jowisz jest w Wodniku – powietrze [1 punkt]
Mój Saturn jest w Raku – woda [1 punkt] 
Mój Uran jest w Wadze – powietrze [1 punkt]
Mój Neptun jest w Strzelcu – ogień [1 punkt]
Mój Pluton jest w Wadze – powietrze [1 punkt]

Ja mam:
2 planety + ascendent w ziemi
4 planety w powietrzu
1 planeta w wodzie

Lub też, posługując się systemem punktowym:
Ogień = 4 punkty
Ziemia = 4 punkty 
Powietrze = 5 punktów
Woda = 1 punkt

Teraz twoja kolej…
Moje Słońce jest w [2 punkty]
Mój Księżyc jest w  [2 punkty]
Mój ascendent jest w [2 punkty]
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Mój Merkury jest w [1 punkt]
Moja Wenus jest w [1 punkt]
Mój Mars jest w [1 punkt]
Mój Jowisz jest w [1 punkt]
My Saturn jest w [1 punkt]
Mój Uran jest w [1 punkt]
Mój Neptun jest w [1 punkt]
Mój Pluton jest w  [1 punkt]

Jaki wynik otrzymałeś? Czy w twoim horoskopie występuje więcej 
niż jeden żywioł? Zanotuj poniżej, ile planet masz w którym elemen-
cie, co pozwoli ci zobaczyć, który żywioł ma w twoim horoskopie 
rolę dominującą.
Mam planet w ogniu [X punkty(-ów)]
Mam planet w ziemi [X punkty(-ów)]
Mam planet w powietrzu [X punkty(-ów)]
Mam planet w wodzie [X punkty(-ów)] 

Jakości (kardynalne, stałe oraz zmienne) 
Idąc dalej, dwanaście znaków zodiaku dzielimy również według 
kryterium jakości. W ten sposób otrzymujemy trzy grupy, z któ-
rych każda obejmuje cztery znaki. Każdą taką grupę określamy 
jako poczwórność (modalność, forma wyrazu), a każda z tych 
poczwórności wskazuje na jedną konkretną spośród następują-
cych jakości. Pod względem kryterium jakości znaki dzielimy na 
kardynalne, stałe oraz zmienne. W przybliżeniu – jakości dzielą 
znaki na różne grupy typów osobowości. Warto dobrze je zro-
zumieć, zalecam ci też, abyś nauczył się ich na pamięć tak szyb-
ko jak to tylko możliwe. Poniższa tabela prezentuje przyporząd-
kowanie kolejnych znaków zodiaku do poszczególnych grup.
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Znak Jakość
Baran kardynalny
Byk stały
Bliźnięta zmienny
Rak kardynalny
Lew stały
Panna zmienny
Waga kardynalny
Skorpion stały
Strzelec zmienny
Koziorożec kardynalny
Wodnik stały
Ryby zmienny

Znaki kardynalne, stałe oraz zmienne
Poniżej przedstawiam skrótowy opis znaków kardynalnych, 
stałych oraz zmiennych. 

Znaki kardynalne
Znaki kardynalne są świetnymi inicjatorami oraz liderami 
większości grup. Znaki te odpowiadają początkowi natural-
nych pór roku.
Słowa kluczowe: przywództwo, inicjowanie, asertywność 
(a czasami władczość).

Znaki stałe
Znaki stałe mają tendencję to bycia, powiedzmy, 
„zafiksowanymi”! 
Słowa kluczowe: stałość, wytrzymałość, cierpliwość (a czasa-
mi upór).
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Znaki zmienne
Znaki te podążają z prądem, jednak czasami mają problem 
z dokończeniem czegoś.
Słowa kluczowe: podążanie, meandrowanie, łatwość adaptacji 
(a czasami łatwe poddawanie się cudzym wpływom).

Zastanów się przez chwilę nad tym, ile cech charakteru 
twojego/twoich przyjaciół i rodziny dostrzegasz w grupie, do 
której należy twój/ich znak słońca. A teraz wyobraź sobie, co 
stanie się, jeżeli w danej rodzinie znajdą się osoby, których 
znak słońca należy do tej samej grupy. W mojej rodzinie na 
przykład wszyscy jesteśmy spod znaków kardynalnych i, no 
właśnie, wszyscy chcemy rządzić! Na szczęście w naszych 
horoskopach mamy też inne planety, które łączy już większa 
harmonia. 

Jakości w twoim horoskopie urodzeniowym
Teraz nadszedł czas, abyśmy zajęli się jakościami planet 
w twoim horoskopie urodzeniowym oraz tym, która z tych 
jakości ma charakter dominujący. 

Wróć do twojego horoskopu urodzeniowego

Sprawdź, która jakość dominuje w twoim horoskopie urodzeniowym.

Aby tego dokonać, możesz policzyć po prostu ilość planet należą-
cych do poszczególnych grup lub też posłużyć się systemem punk-
towym. W tym drugim przypadku Słońcu, Księżycowi oraz ascen-
dentowi przypisz dwa punkty, pozostałym zaś – po jednym. 
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Na przykład:
Moje Słońce jest w Lwie – stały [2 punkty]
Mój Księżyc jest w Wodniku – stały [2 punkty]
Mój ascendent jest w Pannie – zmienny [2 punkty] 
Mój Merkury jest w Lwie – stały [1 punkt]
Moja Wenus jest w Pannie – zmienny [1 punkt] 
Mój Mars jest w Byku – stały [1 punkt]
Mój Jowisz jest w Wodniku – stały [1 punkt] 
Mój Saturn jest w Raku – kardynalny [1 punkt] 
Mój Uran jest w Wadze – kardynalny [1 punkt]
Mój Neptun jest w Strzelcu – zmienny[1 punkt] 
Mój Pluton jest w Wadze – kardynalny [1 punkt]

Czyli mam:
Trzy planety w znakach kardynalnych, pięć planet w znakach sta-
łych, dwie planety + ascendent w znakach zmiennych

Czy też, posługując się systemem punktowym: kardynalne = 3 
punkty, stałe = 7 punktów, zmienne = 4 punkty

Twoja kolej…
Moje Słońce jest w  [2 punkty]
Mój Księżyc jest w [2 punkty]
Mój ascendent jest w [2 punkty]
Mój Merkury jest w  [1 punkt]
Moja Wenus jest w  [1 punkt]
Mój Mars jest w [1 punkt]
Mój Jowisz jest w  [1 punkt]
Mój Saturn jest w  [1 punkt]
Mój Uran jest w [1 punkt]
Mój Neptun jest w [1 punkt]
Mój Pluton jest w [1 punkt]
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Jaki wynik otrzymałeś? Czy któraś cecha przeważa na tle innych? 
Zanotuj, ile planet masz w której grupie, aby dowiedzieć się, która 
z nich dominuje:
Mam planet kardynalnych [X punkty(-ów)]
Mam planet stałych [X punkty(-ów)]
Mam planet zmiennych [X punkty(-ów)]

Bieguny yang oraz yin
Ostatnim systemem klasyfikacji dwunastu znaków zodiaku, 
którym się tutaj zajmiemy, jest układ przeciwstawnych bie-
gunów znanych jako yin oraz yang.
• Znaki ognia oraz powietrza są dodatnie, czyli yang.
• Znaki ziemi oraz wody są ujemne, czyli yin.

Układ biegunów
w twoim horoskopie urodzeniowym
To nie do końca tak, że biegun dodatni jest lepszy niż biegun 
ujemny, jednak to biegun dodatni pozostaje raczej otwarty, 
poszukujący i obdarzony męską energią, podczas gdy biegun 
ujemny spogląda bardziej do wewnątrz i zapewne posiada 
bardziej delikatne oraz kobiece cechy. Dodatnie znaki szuka-
ją i znajdują, podczas gdy znaki ujemne przyciągają i otrzy-
mują. (Jeżeli wolisz unikać słów określeń dodatni/ujemny na 
określenie yang oraz yin, możesz mówić ekstrawertyczny/
introwertyczny).

Aby zbadać, jak przedstawia się układ biegunów w twoim 
horoskopie, wykonaj poniższe ćwiczenie. 
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Teraz, gdy zdobyłeś już naprawdę dużą wiedzę na temat 
podstawowych elementów twojego horoskopu urodze-

niowego – znaków, planet, domów, aspektów i tak dalej – 
możesz zacząć się nimi posługiwać. Jak dotąd przyglądaliśmy 
się wszystkiemu w raczej konwencjonalnej kolejności, teraz 
zaś wprowadzimy w ten porządek nieco zamieszania i przyj-
rzymy się kluczowym aspektom życia, o których można do-
wiedzieć się dzięki odczytaniu horoskopu urodzeniowego.

Pieniądze
Czy chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej na temat wła-
snego (lub cudzego) sposobu operowania pieniędzmi? Jeżeli 
tak, powinieneś zacząć od przyjrzenia się domowi drugiemu 
oraz ósmemu, czyli tym miejscom horoskopu urodzeniowe-
go, które wiążą się z pieniędzmi. Dom drugi wiąże się przede 
wszystkim z  należącą do ciebie gotówką, majątkiem oraz 

Miłość, pieniądze oraz inne 
tajemnice, które zdradzi ci 
twój horoskop urodzeniowy

Rozdział 14
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wszystkim tym, co posiadasz, podczas gdy dom ósmy mówi 
o  spółkach, w  jakie wchodzisz z  innymi oraz innych oko-
licznościach, w których twoje pieniądze spotykają się z pie-
niędzmi należącymi do kogoś innego. 

Przyjrzyj się znakom, które znajdują się na wierzchołkach 
domu drugiego oraz ósmego – dzięki nim możesz dowiedzieć 
się naprawdę wielu rzeczy! Sprawdź, w jakich żywiołach są 
te znaki: czy jest to zdobywca ogień, praktyczna ziemia, in-
telektualne powietrze czy może emocjonalna woda? 

Znaki wskażą ci, jak wygląda życie danej osoby pod wzglę-
dem finansowym. 

Następnie przyjrzyj się planetom, które rządzą znakami, ja-
kie dostrzegasz na wierzchołkach domów. Na przykład jeże-
li twoim drugim domem rządzi Skorpion, pomyśl o Plutonie. 
Gdzie znajduje się ta planeta i jaki aspekt tworzy z innymi pla-
netami? Czego możesz się przez to dowiedzieć? Może masz 
właśnie przed sobą horoskop osoby, która świetnie kontroluje 
swoje sprawy finansowe? Co jeszcze udało ci się odczytać?

Następnie przeanalizuj, jakie planety znajdują się w  do-
mach drugim oraz ósmym. Jakie układy tworzą z innymi ele-
mentami kosmogramu? Jakie połączenia czy też aspekty two-
rzą z innymi planetami? Jeżeli na przykład jakaś z nich ściera 
się z Saturnem (widoczna kwadratura, opozycja, a nawet ko-
niunkcja), może to oznaczać strach związany z gotówką – Sa-
turn uosabia przecież strach, drugi dom zaś – gotówkę. Jednak 
nie poprzestawaj wyłącznie na takiej interpretacji. W jaki inny 
sposób problemy z pieniędzmi mogą wpłynąć na daną osobę?

Dowiadując się wszelkich możliwych informacji dotyczą-
cych znaków domu drugiego oraz ósmego, znajdujących się 
w nich planet oraz planet rządzących tymi domami, dostar-
czysz sobie mnóstwa informacji. Czy żywioł domu drugie-
go oraz ósmego to pewne siebie znaki ognia? A może raczej 
emocjonalnej wody? (Znaki ognia wskazują na kogoś, kto 
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będzie zapewne gonił za gotówką, podczas gdy znaki wody 
sugerują kogoś, kto prawdopodobnie przyciąga gotówkę).

Myśląc o gotówce, powinieneś również rzucić okiem na 
Wenus. Gdzie się znajduje i jakie aspekty tworzy z innymi 
planetami? Popatrz też na dom dziesiąty, czyli dom ambicji 
– jak bardzo jesteś ambitny? Jak bardzo ambitna jest osoba, 
której horoskop urodzeniowy właśnie analizujesz? Przecież 
to również wpłynie na twoje wpływy gotówkowe, prawda? 
Równie cenne informacje znajdziesz w domu szóstym, po-
nieważ to on określa, w jaki sposób wypełniamy swoje co-
dzienne obowiązki. 

Wreszcie rzuć jeszcze okiem na dom trzeci (Strefa Umy-
słu), aby przekonać się o własnym/cudzym nastawieniu do 
życia (niektóre sposoby myślenia są bardziej lukratywne niż 
inne!). Nie zapomnij przyjrzeć się też Jowiszowi, patronowi 
szczęścia oraz hojności. Im bardziej jesteśmy hojni, tym wię-
cej jest w nas przyciągania.

Oprócz tego Merkury mówi nam o twardej, zimnej gotów-
ce, podczas gdy Wenus zdradza nam, na ile luksusu pozwala-
my sobie w życiu. Jednym słowem warto, abyś przyjrzał się 
także Merkuremu. W jakich relacjach pozostaje z innymi ele-
mentami kosmogramu? Czy aspekty, które tworzy z innymi 
planetami, są łatwe? A może raczej trudne? Merkury powie 
ci również o życiu finansowym danej osoby. 

Wróć do twojego horoskopu urodzeniowego

Przyjrzyj się domowi dziesiątemu.

Jaki znak znajduje się na jego wierzchołku? Które planety się w nim 
znajdują? Czy dostrzegasz związek pomiędzy otrzymanymi informa-
cjami a własnym życiem?
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Spróbuj powtórzyć to ćwiczenie, posługując się kosmogramem 
jednego z twoich przyjaciół.

Miłość
Jeżeli chcesz dowiedzieć się, co twój lub innej osoby horo-
skop urodzeniowy mówi o miłości, możesz spojrzeć w kilka 
różnych miejsc. Po pierwsze wielu interesujących informacji 
dostarczy ci dom drugi: zdradzi ci, co myśli o sobie dana oso-
ba, to zaś wywiera oczywiście silny wpływ na to, jak zacho-
wuje się ona w związkach z innymi ludźmi. Następnie przyj-
rzyj się jej znakowi wschodzącemu, ponieważ ten wskaże ci 
sposób, w jaki osobę tę odbierają inni, to zaś podpowie ci, 
jaka ona jest w miłości.

Jeszcze ważniejszy jest dom siódmy, ponieważ jest to ni 
mniej, ni więcej Strefa Miłości. Co dzieje się w domu siód-
mym? Jaki znak dostrzegasz na jego wierzchołku? Która 
z planet rządzi tym znakiem? Jakie aspekty tworzy ona z in-
nymi planetami? Czy pozostaje w harmonii z którąś z pla-
net uznawanych za łatwiejsze (czyli ze Słońcem, Księżycem, 
Merkurym lub Wenus), a może ściera się z którąś z planet 
trudniejszych, takich jak Mars czy Saturn?

Co możesz powiedzieć o jej Księżycu? Innymi słowy cze-
go potrzebuje dana osoba w związku? A co z domem piątym, 
czyli miejscem, które – bądź co bądź – wiąże się z flirtowaniem. 
Wreszcie spójrz oczywiście również na samą Wenus – która po-
wie ci bardzo dużo o miłości. O miłości, a jeżeli jesteś kobietą – 
również o twojej kobiecości, jak też o sposobie, w jaki kochasz; 
jeżeli natomiast jesteś mężczyzną – twoja Wenus zdradzi ci typ 
kobiet, w jakich się zakochujesz. Wenus mówi nam również 
o przyciąganiu innych – niezależnie od płci – czyli na przykład 
o tym, w jaki sposób zdobywamy tego, kogo kochamy.
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Spróbuj wykonać następujące ćwiczenia związane 
z miłością:
• Postaw horoskop dla twojego partnera, potencjalnego 

partnera, a nawet twojego byłego partnera. Przyjrzyj się 
Wenus oraz Marsowi, które powiedzą ci o tym, jacy ci 
wszyscy mężczyźni są w  miłości oraz seksie. Czy do-
strzegasz, ile prawdy można wyczytać z określenia tych 
dwóch planet?

• Przyjrzyj się descendentowi twojego aktualnego lub by-
łego partnera (czyli Linii Miłości). To brama do ich życia 
miłosnego – znak, który znajduje się na wierzchołku ich 
domu siódmego, zdradzi ci wiele rzeczy o tym, jak i kogo 
kochają. 

• Rzuć okiem na własnego Merkurego, czyli sposób, w jaki 
się komunikujesz (sposób komunikowania się to kluczo-
wy czynnik w  każdym związku), na własny Księżyc, 
który powie ci, czego potrzebujesz, własną Wenus, któ-
ra zdradzi ci więcej o twojej miłości i wreszcie – Mar-
sa, który udzieli ci informacji o twoim seksie. No i co 
widzisz?

Krótki przewodnik po kompatybilności
partnerów w związku
Jeżeli chodzi o kompatybilność znaków w związku dwoj-
ga ludzi, podstawowa zasada brzmi: pasują do siebie ogień 
oraz powietrze, jak też ziemia i woda. Natomiast pozwól, 
iż w tym miejscu przypomnę ci, że każdy z nas jest czymś 
więcej niż tylko znakiem słońca. Na przykład ktoś z Wenus 
w Raku lub Marsem w Bliźniętach będzie czuł się o wiele 
lepiej z Baranem oraz Wodnikiem, mimo iż znając jedynie 
znak słońca tych osób, spodziewałbyś się czegoś zupełnie 
innego. 
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Poniższa tabela ilustruje, które znaki się ze sobą dogadają, 
a które będą miały raczej tendencję do starć. 

Ogień Ziemia Powietrze Woda

Ogień
Fanta-
styczne 
połączenie

Nie za 
bardzo…

Fanta-
styczne 
połączenie!

Nie za 
bardzo…

Ziemia Nie za 
bardzo…

Fanta-
styczne 
połączenie!

Nie za 
bardzo…

Fanta-
styczne 
połączenie!

Powietrze
Fanta-
styczne 
połączenie!

Nie za 
bardzo…

Fanta-
styczne 
połączenie!

Nie za 
bardzo…

Woda Nie za 
bardzo…

Fanta-
styczne 
połączenie!

Nie za 
bardzo…

Fanta-
styczne 
połączenie!

Kariera, sukces i sława
Przyjrzenie się kwestiom związanym z pieniędzmi wymaga 
nieco innego podejścia. Przede wszystkim powinieneś ustalić, 
który znak rządzi twoją Strefą Kariery, czyli twoim domem 
dziesiątym. Co mówi to o tobie samym lub o osobie, której 
horoskop urodzeniowy analizujesz? Gdzie znajduje się Słoń-
ce danej osoby? Czy dostrzegasz je na szczycie kosmogramu, 
skąd promienieje pełnią blasku, czy może ukryło się w domu 
dwunastym i pragnie pozostać tam w samotności, najlepiej 
tak, aby nikt na nie nie patrzył?

Teraz przyjrzyj się własnemu Księżycowi. Czy dążysz do 
zdobycia uznania? Mówi się, iż Księżyc na Medium Coeli 
(MC) wskazuje sławę, ponieważ jedną z rzeczy, które uosa-
bia Księżyc, jest ogół społeczeństwa. Możesz również rzucić 
okiem na Jowisza – co da ci wgląd, czy ty lub osoba, któ-
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rej kosmogram analizujesz, będzie osobą publiczną. Jeżeli 
Jowisz zajmuje w horoskopie urodzeniowym prominentną 
pozycję, to znaczy znajduje się w domu pierwszym – szan-
se na to, że narzucisz swoją osobowość innym, są bardzo 
duże! Jednak przyjrzyj się jednocześnie planecie ciężkiej pra-
cy – czyli Saturnowi oraz domowi dziesiątemu, dzięki temu 
przekonasz się, jakim ty, czy też ktoś inny jest pracowni-
kiem. Te dwa punkty kosmogramu wpływają również na 
to, jak wiedzie się nam w życiu oraz jak układają się nasze 
sprawy materialne.

Wróć do twojego horoskopu urodzeniowego

Przyjrzyj się, jaki znak znajduje się w twoim domu dziesiątym.

Co widzisz? Ambitnego Koziorożca? Kochającą harmonię Wagę? Ko-
munikatywne Bliźnięta? Znak obecny w domu dziesiątym zdradzi ci 
twoje podejście do kariery. Gdzie znajduje się twój Mars? Jak bardzo 
jesteś zdeterminowany, aby odnieść sukces? Co z Saturnem? Saturn 
to uosobienie ciężkiej pracy, a jak wszyscy dobrze wiemy – ciężka 
praca prowadzi nas do sukcesu. A co z Jowiszem? Jaki dostrzegasz 
związek pomiędzy twoim szczęściem a sukcesem?

Życiowe lekcje i szczęście
Aby odczytać ze swojego horoskopu urodzeniowego infor-
macje na temat naszych lekcji życiowych, jak też obsza-
rów, w których będzie dopisywało ci szczęście, przyjrzyj się 
odpowiednio Saturnowi oraz Jowiszowi. Miejsce, w któ-
rym na kosmogramie dostrzegasz Saturna, kryje w sobie 
najwięcej lekcji, jakie musisz odrobić, natomiast wszędzie 
tam, gdzie na twoim horoskopie urodzeniowym znajdziesz 
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Jowisza, będzie sprzyjało ci szczęście. Jeżeli te dwie plane-
ty utworzą ze sobą jakiś harmonijny aspekt (koniunkcję, 
trygon bądź sekstyl), ciężka praca może przynieść ci na-
prawdę dużo szczęścia. Jeżeli natomiast się ze sobą ściera-
ją (kwadratura lub opozycja), ciężka praca może być ceną 
wolności.

Zestaw ze sobą kluczowe słowa dla Jowisza oraz dla Sa-
turna i  sprawdź, co otrzymasz. Wyrażenia związane z Sa-
turnem to na przykład: ciężki, trudny, stawiający przed nami 
wyzwanie. Jowisza kojarzymy zaś z  radością, serdeczno-
ścią oraz optymizmem. Gdziekolwiek w twoim kosmogra-
mie pojawia się Jowisz, będziesz miał tam wyjątkowo dużo 
szczęścia, natomiast to miejsce twojego horoskopu urodze-
niowego, do którego zawitał Saturn, będzie źródłem twoich 
życiowych lekcji oraz obszarem, w którym będziesz musiał 
szczególnie ciężko pracować.

Wróć do twojego horoskopu urodzeniowego

Sprawdź, gdzie w  twoim kosmogramie znajduje się Jowisz oraz 
Saturn.

Czy potwierdzasz, że więcej szczęścia masz w tym miejscu, w któ-
rym znajduje się twój Jowisz, oraz więcej trudności w  obszarze, 
w którym dostrzegasz Saturna?

Podróże oraz przygody
Aby dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, przeanali-
zuj, co dzieje się w twoim domu dziewiątym, a następnie 
przyjrzyj się twojemu Jowiszowi. Który znak znajduje się 
w domu dziewiątym? Jakie aspekty tworzy z innymi obiek-
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tami planeta, która rządzi tym znakiem zodiaku? Czy har-
monizują one ze sobą, czy może raczej ścierają się? Co wi-
dzisz w domu trzecim, czyli Strefie Umysłu? Czy twój umysł 
jest otwarty, gotowy do podróży i poznania świata? To, co 
nas przeraża, może nas również zatrzymywać w miejscu – 
aby dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, zbadaj, gdzie 
znajduje się twój Saturn.

Wróć do twojego horoskopu urodzeniowego

Spójrz na swój dom dziewiąty.

Czy w wierzchołku należącego do ciebie lub innej kochającej osoby 
domu dziewiątego dostrzegasz na przykład słońce lub Jowisza albo 
Strzelca? 

Twój stosunek do innych ludzi
Aby się o tym przekonać, powinieneś przyjrzeć się twojemu 
znakowi wschodzącemu, który stanowi subtelne uosobienie 
komunikacji, a ponadto twojemu domowi trzeciemu, czyli 
Strefie Komunikacji, oraz Merkuremu – planecie komunika-
cji. Które planety rządzą lub znajdują się w twoim trzecim 
domu, w  jakie aspekty wchodzą one z  innymi planetami? 
Czy Merkury tworzy harmonijne aspekty z przyjaznymi pla-
netami, a może ściera się z Marsem, Saturnem lub którąkol-
wiek inną planetą zewnętrzną?

Jeżeli chcesz sprawdzić poziom twojej kompatybilności 
z jakąkolwiek inną osobą, warto przeanalizować, w jaki spo-
sób jej Merkury łączy się z twoim – innymi słowy czy jej oraz 
twój Merkury znajdują się w komplementarnych żywiołach. 
Oczywiście pociąg fizyczny to coś niezmiernie ważnego, jed-
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nak nie zapominaj również o fascynacji umysłowej! A może 
twój Merkury harmonizuje z Wenus lub Jowiszem twojego 
partnera? Tak? To wspaniale, ponieważ oznacza to, iż bardzo 
dobrze się ze sobą dogadujecie.

Wróć do twojego horoskopu urodzeniowego

Spójrz na swój znak wschodzący, dom trzeci oraz Merkurego.

Czy dostrzegasz sposób, w jaki te elementy horoskopu urodzenio-
wego wyrażają twój sposób porozumiewania się z innymi oraz wra-
żenie, jakie wywołujesz na otoczeniu? 

Życie rodzinne
Informacje na ten temat zapisane są w  domu czwartym 
oraz Księżycu. Który znak znajduje się w  wierzchołku 
czwartego domu oraz jakie aspekty tworzy planeta patro-
nująca temu znakowi? Ujmując to nieco inaczej: czy ta pla-
neta harmonizuje z innymi planetami, czy raczej się z nimi 
ściera? Który znak znajduje się w domu czwartym, jakie 
aspekty z innymi planetami tworzy rządząca tym znakiem 
planeta? Czy harmonizuje ona, czy też ściera się z innymi? 
Aby się o tym przekonać, przeanalizuj aspekty, które two-
rzy planeta rządząca tym znakiem z innymi. Jakie planety 
dostrzegasz w domu czwartym? Jakie aspekty tworzą one 
z innymi planetami?
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