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PRZEDMOWA

Witam cię! Bardzo cieszę się z twojego zainteresowania
astrologią i dziękuję ci za zakup tej książki!
Stephen King powiedział: Pisz przede wszystkim dla siebie i miej
z tego radość. Nie wstydź się własnego stylu. Jeśli pisanie daje ci
szczerą satysfakcję, to znak, że można będzie robić to przez całe
życie. Tworzenie tej książki dawało mi ogromną satysfakcję i napisałam ją przede wszystkim... dla siebie sprzed dwudziestu lat;
właśnie taką astrologiczną lekturę chciałabym przeczytać na początku mojej astrologicznej drogi.
Książka ta jest próbą rozciągnięcia pomostu między klasyką a nowoczesnością w astrologii. Uważam bowiem za
moje zawodowe powołanie połączenie dwóch nurtów astrologii – współczesnej, zwanej często humanistyczną lub astropsychologią, z klasyczną, zwaną często tradycyjną. Moje powołanie dotyczące pokojowego łączenia stron wynika z tego, że
Medium Coeli i dziesiątodomowy Północny Węzeł Księżycowy
znajdują się w moim urodzeniowym horoskopie w predestyno19

wanym do dyplomatycznego pośredniczenia znaku Wagi. Uważam, że pięknie byłoby, gdyby współczesne astropsycholożki
i współcześni astrologowie humanistyczni nie podchodzili zbyt
sceptycznie do klasyków, a współczesne astrolożki klasyczne
i współcześni astrologowie tradycyjni nie gardzili psychologicznym podejściem do astrologii.
Przy okazji wyjaśniam, że ceniący sprawiedliwość i równowagę znak Wagi na moim urodzeniowym MC skłania mnie,
abym zwracała się zarówno do płci żeńskiej, jak i do męskiej.
Stąd w tekście nie będę preferowała rodzaju męskiego, nawet
kosztem pewnej niewygody w pisaniu, tudzież czytaniu. Zdecydowałam także, iż nie będę używała formy Pani i Pan, lecz od
razu będziemy na ty (widać tutaj wpływ bezpośredniego znaku
Strzelca, w którym znajduje się zarówno mój Ascendent, jak
i planeta komunikacji – Merkury).
Odnosząc się do tytułu i głównego tematu tej książki, przypomnę, że astrologia jest zbudowana na godnościach planet. Jednak
we współczesnych polskich podręcznikach astrologicznych dotyczących interpretacji urodzeniowego horoskopu (a więc niezwiązanych z astrologią horarną, czyli godzinową lub pytaniową) kwestia
ta jest traktowana bardzo pobieżnie, a często wręcz marginalnie.
W mojej pracy bardzo skrupulatnie, obszernie i wyczerpująco prezentuję wszystkie esencjalne godności i esencjalne słabości planet, jak też klarownie wyjaśniam metodę
obliczania esencjalnej mocy planet, a tym samym sposób
znajdowania planety esencjalnie najsilniejszej i najsłabszej
w horoskopie urodzeniowym. Ta lektura daje ci szansę prawdziwego zrozumienia między innymi takich pojęć jak godność

20

planety poprzez domicyl, egzaltację, troistość, termę i fację. Sądzę też, że po zapoznaniu się z wiedzą, jaką tu podaję, zwrócisz
uwagę na interesujące kwestie, które nie są poruszanie w czasie
typowej astropsychologicznej analizy urodzeniowego horoskopu. Wyraźnie chcę podkreślić, że ta książka nie dotyczy astrologii horarnej – godzinowej (należącej do astrologii klasycznej),
która w Polsce staje się coraz bardziej modna.
Na koniec wstępu podaję garść informacji o mojej skromnej (na co wskazuje m.in. mój urodzeniowy Saturn będący
w pierwszym domu horoskopu, w pobliżu Ascendentu) osobie. Astrologii zaczęłam uczyć się prawie dwadzieścia lat temu;
ukończyłam Studium Psychologii Alternatywnej w Poznaniu
i otrzymałam dyplom, na którym widnieje mój tytuł: astropsycholog – doradca życiowy. Najchętniej zajmuję się interpretacją
indywidualnych urodzeniowych horoskopów oraz udzielaniem
lekcji astrologii. Astrologia jest moim sposobem na życie (a dokładniej na drugą połowę mego życia), jest moim zawodem
i moją pasją.
Oto moja astrologiczna wizytówka: cztery jedenastodomowe
planety – Słońce, Księżyc, Wenus i Jowisz oraz dziesięciodomowy Neptun przebywają w Skorpionie, Ascendent i Merkury
(pozostający w koniunkcji z Ascendentem od strony dwunastego domu) znajdują się w Strzelcu, a planeta astrologów – Uran
– jest królem aspektów w moim urodzeniowym horoskopie.
Mam prawie 60 lat, od 35 lat jestem mężatką, mam dwóch
synów. Uwielbiam: karty Tarota, karciane wyrocznie, oglądanie
filmów, mroczny styl gothic, a ponadto jestem fanką wyścigów
samochodowych i motocyklowych.
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ROZDZIAŁ 1

WSTĘPNE INFORMACJE
o esencjalnych godnościach planet

Astrologiczne ABC
Zanim przejdę do tematyki esencjalnych godności planet, podkreślę, iż przystępując do studiowania tej książki, musisz mieć
choćby minimalne pojęcie o astrologicznym abecadle, w tym
oczywiście powinnaś/powinieneś rozróżniać astrologiczne symbole na rysunku koła horoskopu, który – mam nadzieję – masz
wydrukowany i od jakiegoś czasu pilnie rozszyfrowujesz. Niżej
przypominam ci owo astrologiczne abecadło, oczywiście w błyskawicznym skrócie.
Horoskop nie jest wróżbą, lecz graficznym przedstawieniem
nieba w konkretnym momencie, a więc rysunek urodzeniowego horoskopu jest zdjęciem nieba zrobionym w chwili narodzin danego człowieka. Pojęcie horoskop pochodzi od greckiego
słowa horoskopos, którym starożytni określali wznoszący się na
wschodnim horyzoncie stopień znaku Zodiaku (wschodzący
stopień znaku Zodiaku nazywamy obecnie Ascendentem).
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Każdy rysunek horoskopu zbudowany jest z zasadniczych
czterech warstw czy też składników, a są nimi:
ΐΐ Zewnętrzne koło z dwunastoma znakami Zodiaku;
ΐΐ Wewnętrzne koło z dwunastoma domami – sektorami;
ΐΐ Dziesięć planet (przy czym planetami nazywamy umownie także tak zwane światła horoskopu – Słońce i Księżyc,
jak też planetę karłowatą Pluton) plus Węzły Księżycowe;
ΐΐ Różnorodne aspekty (relacje kątowe między planetami).
W przypadku esencjalnych godności planet tematyka
aspektów w ogóle nie musi być poruszana.
Wymienione wyżej cztery składniki łączą się w każdym horoskopie w niepowtarzalny sposób. Jeśli jesteś na początku
swej astrologicznej drogi, to musisz wiedzieć, że wszystkich
znaczeń poszczególnych składników horoskopu oraz ich rozmaitych kombinacji nie można wyuczyć się na pamięć, gdyż
istnieje:
ΐΐ Nieograniczona ilość znaczeń interpretacyjnych poszczególnych składników;
ΐΐ Nieograniczona ilość kombinacji tych składników.
Jedyny sensowny dostęp do astrologicznej wiedzy prowadzi poprzez zrozumienie astrologicznego sposobu myślenia.
Należy po prostu rozumieć zasady i reguły, którymi kieruje
się astrologiczna interpretacja, jak też nauczyć się myślenia
symbolicznego oraz rozumienia metafor, porównań i analogii.
Poniżej są najważniejsze słowa kluczowe dla znaków, domów
i planet.
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Słowa kluczowe dla znaków Zodiaku
ΐΐ
ΐΐ
ΐΐ
ΐΐ
ΐΐ
ΐΐ
ΐΐ
ΐΐ
ΐΐ
ΐΐ
ΐΐ
ΐΐ

Baran – energiczny, odważny, impulsywny, niecierpliwy;
motto: Ja robię!
Byk – solidny, spokojny, łagodny, wygodnicki, uparty;
motto: Ja posiadam!
Bliźnięta – intelektualne, ciekawskie, rozmowne, zmienne; motto: Ja komunikuję się!
Rak – uczuciowy, wrażliwy, dziecinny lub macierzyński;
motto: Ja odczuwam!
Lew – wspaniałomyślny, kreatywny, dumny, wyniosły;
motto: Ja chcę!
Panna – pilna, drobiazgowa, realistyczna, krytyczna;
motto: Ja analizuję!
Waga – elegancka, dyplomatyczna, niefrasobliwa; motto:
Ja harmonizuję!
Skorpion – dogłębny, intensywny, z pasją, tajemniczy;
motto: Ja angażuję się!
Strzelec – wesoły, bezpośredni, entuzjastyczny; motto: Ja
poszukuję!
Koziorożec – wytrwały, poważny, surowy, zimny; motto:
Ja osiągam!
Wodnik – przyjacielski, tolerancyjny, ekscentryczny;
motto: Ja znajduję/znalazłam(-em)!
Ryby – medialne, współczujące, nieżyciowe; motto: Ja wierzę!

Znaki Zodiaku reprezentują archetypowe cechy i nadają
różnym tematom określone zabarwienie; są tłem dla tematów,
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o które w horoskopie chodzi. Znaki grupujemy na trzy zasadnicze sposoby:
ΐΐ Zgodnie z żywiołami;
ΐΐ Zgodnie z jakościami;
ΐΐ Zgodnie z polaryzacją.
(Jak później zobaczysz, są jeszcze inne podziały znaków i planet, na przykład klasyfikacja związana z ich gorącą, zimną, suchą i wilgotną naturą, jak również z dzienną i nocną porą dnia).
Słowa kluczowe dla trygonów żywiołów
(triady lub trójni żywiołów)
ΐΐ

ΐΐ

ΐΐ

ΐΐ

Żywioł ognia, do którego należą: kardynalny męski Baran, stały męski Lew, zmienny męski Strzelec – ciepło,
aktywność, ruch, działanie, spontaniczność, zachwyt,
szybka reakcja, motywacja, dynamika, gwałtowność; trygon ognisty jest męski;
Żywioł ziemi, do którego należą: stały żeński Byk,
zmienna żeńska Panna, kardynalny żeński Koziorożec –
stabilność, stałość, trwałość, konsolidacja, forma i treść,
struktura, konkret, praktyczność, materializm; trygon
ziemski jest żeński;
Żywioł powietrza, do którego należą: zmienne męskie
Bliźnięta, kardynalna męska Waga, stały męski Wodnik
– lekkość, zmienność, ciekawość, kontakty i socjalne relacje, intelekt, logika, informacja, teorie i abstrakcja; trygon powietrzny jest męski;
Żywioł wody, do którego należą: kardynalny żeński Rak,
stały żeński Skorpion, zmienne żeńskie Ryby – przyj26

mowanie, uzdrowienie, uczuciowość, wszystkie odcienie
emocji, wrażliwość, intuicja, mediumizm, transcendencja; trygon wodny jest żeński.
Słowa kluczowe dla jakości (krzyży)
ΐΐ

ΐΐ

ΐΐ

Jakość kardynalna, do której należą pierwsze znaki każdej pory roku, czyli ognisty męski Baran, wodny żeński
Rak, powietrzna męska Waga, ziemski żeński Koziorożec
– znaki kardynalne dają impulsy, inicjują, zapoczątkowują; najważniejsze dla nich jest działanie;
Jakość stała, do której należą należą środkowe znaki każdej pory roku, czyli ziemski żeński Byk, ognisty
męski Lew, wodny żeński Skorpion, powietrzny męski
Wodnik – znaki stałe odbierają impulsy, zachowują,
stabilizują, rozwijają; najważniejsza dla nich jest stałość
i wytrwałość;
Jakość zmienna, do której należą ostatnie znaki każdej
pory roku, czyli powietrzne męskie Bliźnięta, ziemska
żeńska Panna, ognisty męski Strzelec, wodne żeńskie
Ryby – znaki zmienne raz są nadawcami impulsów, a raz
ich odbiorcami, zmieniają, dopasowują, kończą; najważniejsza dla nich jest elastyczność.

Słowa kluczowe dla polaryzacji (biegunowości)
ΐΐ

Polaryzacja męska, yang, do której należą znaki ognia
i powietrza, a więc: ognisty kardynalny Baran, powietrzne zmienne Bliźnięta, ognisty stały Lew, powietrzna kardynalna Waga, ognisty zmienny Strzelec, powietrzny sta27

ΐΐ

ły Wodnik – twardość, kierunek z wewnątrz na zewnątrz,
ekstrawertyzm, aktywność, działanie, przejmowanie
inicjatywy;
Polaryzacja żeńska, yin, do której należą znaki ziemi
i wody, a więc: ziemski stały Byk, wodny kardynalny Rak,
ziemska zmienna Panna, wodny stały Skorpion, ziemski
kardynalny Koziorożec, wodne zmienne Ryby – miękkość, kierunek z zewnątrz do wewnątrz, introwertyzm,
bierność, przyjmowanie, pasywne wyczekiwanie.

Na kole Zodiaku znaki żeńskie występują naprzemiennie
z męskimi; najpierw znak męski, potem żeński, następnie
znów męski, a po nim żeński... i tak dalej. Taki układ ukazuje
płynny przepływ energii yang oraz yin, które utrzymują życie
w równowadze.
Znaki Zodiaku i pory roku
ΐΐ
ΐΐ
ΐΐ
ΐΐ

ΐΐ

Grupa trzech pierwszych znaków Zodiaku – Baran, Byk,
Bliźnięta – odpowiada wiośnie;
Następne trzy znaki – Rak, Lew, Panna – odpowiadają
następnej porze roku, jaką jest lato;
Kolejne znaki – Waga, Skorpion, Strzelec – odpowiadają
jesieni;
Ostatnie trzy znaki Zodiaku – Koziorożec, Wodnik,
Ryby – odpowiadają zimie.
Każda pora roku rozpoczyna się znakiem kardynalnym (rozpoczęcie, akcja, przeforsowanie); Baran rozpo-
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ΐΐ

ΐΐ

czyna wiosnę, Rak zapoczątkowuje lato, Waga daje początek jesieni, a Koziorożec zimie;
Potem następuje znak stały (ustabilizowanie sytuacji
i dalszy rozwój); Byk jest znakiem pełni rozkwitu wiosny,
Lew wiąże się z pełnią lata, w czasie panowania Skorpiona jesień jest w swej pełnej krasie, a w czasie panowania
Wodnika zima jest już na dobre rozgoszczona;
Wreszcie następuje znak zmienny (przejście, przygotowanie do zmian pory roku); Bliźnięta stoją na końcu
wiosny i są znakiem przygotowującym do lata, Panna
kończy okres letni i przygotowuje nas do jesieni, Strzelec
jest ostatnim znakiem jesieni, który stoi u progu zimy,
a Ryby nareszcie kończą najzimniejszą porę roku, wypatrując wiosny.

Słowa kluczowe dla domów horoskopowych
ΐΐ
ΐΐ
ΐΐ

ΐΐ
ΐΐ

Dom 1 – zachowywanie się, wygląd zewnętrzny, mowa
ciała i gestów, fizyczność człowieka i oddech jego duszy;
Dom 2 – wartości, talenty, zasoby, posiadanie, własność (ruchomości), przychody, zyski i straty, bogactwo człowieka;
Dom 3 – uczenie się, wymiana, przekaz informacji, komunikacja, przemieszczanie się, rodzeństwo, krewni
i sąsiedzi;
Dom 4– pochodzenie, rodzina, tradycje, ognisko domowe,
dom, posiadane nieruchomości, życie prywatne człowieka
Dom 5– gry (hazard, spekulacje), radość i zabawa, miejsca rozrywki, flirty, miłość, dzieci, kreatywność i jej
prezentacja;
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ΐΐ

ΐΐ

ΐΐ
ΐΐ
ΐΐ
ΐΐ
ΐΐ

Dom 6 – codzienność, świadomość obowiązków, praca,
higiena, zdrowie i choroby, szkodliwe warunki, służba,
usługi;
Dom 7 – talenty interpersonalne, partnerstwo, związki,
małżeństwo, umowy, otwarci wrogowie, spory i procesy
sądowe;
Dom 8 – procesy umierania i powstawania, ekstrema życiowe, operacje, wszystko, co jest tabu, cudze pieniądze;
Dom 9 – filozofia, światopogląd, podróże, każdego rodzaju
sprawy zagraniczne, studia, wyższe horyzonty umysłowe;
Dom 10 - powołanie, profesja, status w świecie, sława,
władza, nagrody, uznanie, godności, honory i zaszczyty;
Dom 11 – równość i braterstwo, przyjaciele, nadzieje, plany
i wizje na przyszłość, pragnienia i możliwość ich realizacji;
Dom 12 – zamknięcie, izolacja, dreamworld, ukryci
wrogowie, choroby chroniczne i nieuleczalne, smutki
i cierpienia.

Astrologiczne domy na kole horoskopu są swego rodzaju kołem życia, w którym odzwierciedla się całe spektrum ludzkich
doświadczeń. Domy są miejscami zdarzeń i tworzą ramy dla
rozmaitych sytuacji oraz procesów samorealizacji człowieka.
Astrologia przyporządkowała domom rozmaite dziedziny życia i różne tematy, które wyżej skrótowo wymieniłam.
Przy okazji poznaj rangę ważności domów w horoskopie –
podaję od najważniejszych i najsilniejszych domów (pierwszego, dziesiątego, siódmego i czwartego) do najsłabszych, a przy
tym najtrudniejszych (ósmego, szóstego i dwunastego): 1, 10, 7,
4, 11, 5, 9, 3, 2, 8, 6, 12.
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Słowa kluczowe dla planet
w urodzeniowym horoskopie
ΐΐ
ΐΐ
ΐΐ
ΐΐ

ΐΐ

ΐΐ
ΐΐ

ΐΐ
ΐΐ
ΐΐ

Słońce – siła życiowa, witalność, samoświadomość, wola
kreowania, potrzeba samorealizacji;
Księżyc – emocje, duchowe przeżycia, wewnętrzne dziecko, wewnętrzna potrzeba bezpieczeństwa;
Merkury – język, nauka, intelektualne rozpoznanie, potrzeby umysłowe i komunikacji;
Wenus (Fortuna minor = małe szczęście) – poczucie piękna, pragnienie oddania się, potrzeba harmonii, miłości
i doznawania przyjemności;
Mars (Infortuna minor = małe nieszczęście) – siła przebicia, energia do działania, gotowość do konfliktów i potrzeba walki i egzekwowania ego;
Jowisz (Fortuna major = wielkie szczęście) – optymizm,
wiara i nadzieja, potrzeba ekspansji i poszukiwania sensu;
Saturn (Infortuna major = wielkie nieszczęście) – świadomość ograniczeń i obowiązków, potrzeba koncentracji
i dyscypliny;
Uran – rebelia, postęp, oryginalność, pęd ku wolności
i potrzeba niezależności;
Neptun – marzycielstwo, iluzje, potrzeba duchowości
i rozpuszczenia granic;
Pluton – śmierć i odrodzenie, tajemnice i tabu, potrzeba
manipulacji i władzy.

Planety zwane były przez starożytnych gwiazdami wędrującymi (w języku greckim słowo planetes oznacza wędrowca),
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gdyż można było dość łatwo zaobserwować ich ruch na niebie
w przeciwieństwie do gwiazd stałych, które były nieruchome.
Uważano, że planety reprezentują wolę bogów (mających władzę nad życiem ludzi na ziemi), jak też symbolizują właściwości
z nimi związane.
Współczesna astrologia tłumaczy, iż planety odnoszą się do
praobrazów naszej psyche i reprezentują aktywne prazasady:
ΐΐ Słońce jest czysto męską zasadą – to świadome JA człowieka, a Księżyc jest zasadą czysto żeńską – to podświadomość człowieka;
ΐΐ Merkury związany jest z zasadą mentalności;
ΐΐ Mars reprezentuje zasadę agresji, walki i rywalizacji,
a Wenus – pokoju, harmonii, estetyki i przyjemności
zmysłowych;
ΐΐ Jowisz prezentuje zasadę optymizmu i rozwoju oraz szukania sensu, a Saturn – pesymizmu i ograniczania oraz
struktury;
ΐΐ Uran to zasada rewolucji, Neptun – przekraczania granic
i iluzji, a Pluton – transformacji.
Dwie planetarne pary: męskie Słońce plus żeński Księżyc
oraz męski Mars plus żeńska Wenus reprezentują zarówno przeciwieństwa, jak i uzupełnianie się, i tak:
ΐΐ Słońce nadaje, a Księżyc odbiera; światło słoneczne
emituje/promieniuje, a Księżyc (choć potocznie mówi
się o blasku lub świetle Księżyca) nie jest źródłem światła, lecz tylko odbija światło pochodzące od Słońca;
ΐΐ Mars zdobywa, a Wenus chce być zdobywana.
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Naturalne przyporządkowania dom – znak –
planeta jako władczyni/władca
ΐΐ
ΐΐ
ΐΐ
ΐΐ
ΐΐ
ΐΐ
ΐΐ
ΐΐ
ΐΐ
ΐΐ
ΐΐ
ΐΐ

Dom 1 – Baran – Mars;
Dom 2 – Byk – Wenus;
Dom 3 – Bliźnięta – Merkury;
Dom 4 – Rak – Księżyc;
Dom 5 – Lew – Słońce;
Dom 6 – Panna – Merkury;
Dom 7 – Waga – Wenus;
Dom 8 –Skorpion – Pluton i Mars;
Dom 9 – Strzelec – Jowisz;
Dom 10 – Koziorożec – Saturn;
Dom 11 – Wodnik – Uran i Saturn;
Dom 12 – Ryby – Neptun i Jowisz.

Planety znajdujące się w konkretnych znakach Zodiaku i domach horoskopowych oraz tworzące różne aspekty określają
gdzie i w jaki sposób człowiek realizuje się w życiu, jak również
opisują charakter człowieka.
Planety symbolizują rozmaite energie, które wyrażasz
w swoim życiu. Planety są tym, co działa. Znaki wskazują,
jak, w jaki sposób uruchamiasz owe energie.
Aspekty są torami przepływu energii między planetami.
Domy horoskopu ukazują okoliczności twojego życia oraz
otoczenie, w którym energie (reprezentowane przez planety
w znakach) są przez ciebie manifestowane.
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CZEGO CHCESZ? => PLANETY
GDZIE TEGO SZUKASZ? => DOMY
JAK PRZY TYM POSTĘPUJESZ? => ZNAKI

Puste domy twego urodzeniowego horoskopu (domy, w których nie ma planet) mówią o tym, że w dziedzinach odnoszących się do nich nie występują/nie wystąpią poważniejsze problemy. Puste domy są wolną przestrzenią dla twojej aktywności.
Domy zawierające planety pokazują, w jakich sferach twego życia najszybciej występują/wystąpią problemy.
To tyle, jeśli chodzi o powrót do astrologicznego abc niezbędnego jako punkt wyjścia dla tej lektury, dalej rozwijam już
właściwy temat tego rozdziału.
Różne poziomy
esencjalnych godności planet
Interpretacja każdego horoskopu urodzeniowego polega na
analizie wielu czynników, a następnie dokonaniu syntezy.
Sprawdzanie godności planet jest (a z pewnością powinno być)
jednym z pierwszych kroków w procesie analizy horoskopu.
Godności to oczywiście termin astrologiczny, a nie społeczny
czy kulturowy, a więc godności planet nie odnoszą się do morale danej osoby; w horoskopach zbrodniarzy także można doszukać się planet będących w swych esencjalnych godnościach.
W astrologii klasycznej rozróżnia się:
ΐΐ Godności esencjalne lub esencjonalne, czyli godności
podstawowe planet (w języku angielskim essential dignities, w języku niemieckim die essentiellen Würden);
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ΐΐ

Godności akcydentalne, czyli przypadkowe lub przygodne planet (w języku angielskim accidental dignities,
w języku niemieckim die akzidentellen Würden).

Szalenie ciekawą i bogatą tematykę godności akcydentalnych
rezerwuję sobie jako temat następnej książki, natomiast tę poświęcam godnościom podstawowym, a więc esencjalnym. Słowa
esencjalna czy też esencjonalna używamy w astrologii w ścisłym
znaczeniu; jest to godność, która zawiera istotę rzeczy – zgodnie
ze słownikiem języka polskiego.
Przeciwieństwem esencjalnych godności planet są ich
słabości (w języku angielskim essential debilities, w języku niemieckim die Schwächen lub po prostu negative Würden, ewentualnie Anti-Würden), i na ten temat naturalnie również znajdziesz w tej lekturze wyczerpujące informacje.
Ogólne znaczenie
esencjonalnych godności planet

Oto definicja:
GODNOŚCI ESENCJALNE WSKAZUJĄ NA POTENCJALNĄ
SIŁĘ, KTÓRĄ PLANETY ZYSKUJĄ DZIĘKI ICH
ZODIAKALNEJ POZYCJI, CZYLI POPRZEZ ICH
POŁOŻENIE W ZNAKACH ZODIAKU.

Planety posiadające godności esencjalne mają skłonność do
rozwijania swych pozytywnych właściwości.
Godności i słabości esencjonalne planet można w najprostszy sposób wyjaśnić w ten sposób, że w Zodiaku są takie miejsca
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(są nimi całe znaki Zodiaku lub niektóre ich części), w których
planety czują się doskonale, wybornie, bardzo dobrze, dobrze,
nieźle, obojętnie, jak też niezbyt komfortowo oraz fatalnie. Podobnie jest u ludzi; jedna osoba uwielbia przebywać np. w bibliotece, gdyż studiując stare księgi, jest w swoim żywiole, a drugi człowiek, przebywając w bibliotece, czuje się niekomfortowo,
ponieważ nie jest to jego domena i zamiast tego woli kibicować
piłkarzom w czasie meczu piłki nożnej. Jeden człowiek jest na
swoim miejscu, gdy w garażu czy w warsztacie majstruje przy
swoim samochodzie, a inny nie ma tam czego szukać, gdyż zdecydowanie preferuje spacery w lesie lub w parku.
Tak samo dzieje się z planetami, a więc dla przykładu agresywny Mars musi męczyć się podczas pobytu w pokojowym
znaku Wagi, a szukający logiki Merkury czuje się zagubiony
w nieracjonalnych Rybach. Surowy i ze swej natury wszystko
hamujący Saturn nie miewa się dobrze w znakach nastawionych na entuzjazm, radość, wielkie gesty i ruch do przodu,
a znakami tymi są Baran i Lew, stąd w tych znakach Saturn jest
esencjalnie osłabiony.
Planetom nie jest obojętne ani w jakim są znaku Zodiaku,
ani na jakim odcinku danego znaku przebywają.
W dużym uproszczeniu można rzec, iż esencja danej planety:
W jednym znaku lub w określonym miejscu znaku jest
silna (będąc tam, planeta jest szczęśliwa);
ΐΐ W innym znaku lub w określonym miejscu znaku jest
słaba (będąc tam, planeta jest nieszczęśliwa).
ΐΐ
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Dotyczy to zarówno horoskopu urodzeniowego, pytaniowego, jak i tranzytów planet; przemieszczając się po kole Zodiaku,
planety mogą zyskiwać na mocy lub ją tracić. Tego właśnie dotyczą esencjonalne, a inaczej podstawowe godności planet.
Pięć sposobów posiadania przez planetę
godności esencjalnej

Zapamiętaj, że istnieje pięć sposobów posiadania przez planetę
godności podstawowej – esencjalnej (esencjonalnej); podaję je
w kolejności od najwyższej rangi do najniższej:
ΐΐ Planeta będąca w znaku swego władania, czyli w znaku
Zodiaku, którym rządzi, inaczej – jest w nim we władztwie lub w domicylu;
ΐΐ Planeta będąca w znaku swego wywyższenia, czyli
w znaku swej egzaltacji, inaczej – jest w nim wyniesiona;
ΐΐ Planeta będąca w swej troistości, inaczej – jest władcą/
władczynią triady swego żywiołu;
ΐΐ Planeta będąca w swojej termie, inaczej – jest w swoim
okresie lub w swych granicach;
ΐΐ Planeta będąca w swoim dekanacie, inaczej – jest
w swym obliczu lub w facji.
W trakcie procesu obliczania godności planet (prezentuję go
dokładnie w ostatnich rozdziałach książki) za poszczególne esencjalne godności przyznaje się planecie różną ilość punktów, stosowną do rangi godności. Natomiast za posiadanie słabości punkty są odejmowane. Sumując wartości dodatnie (+) i ujemne (-),
w ostatecznym efekcie otrzymujemy planetę zwycięzcę.
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Powtarzam w skrócie pięć poziomów esencjalnych godności planet – od najważniejszych, a więc od najwyżej punktowanych, do mniej ważnych, a więc najmniej punktowanych;
zwykle przyznaje się od 5 punktów za władztwo do 1 punktu
za dekanat:
ΐΐ Władztwo lub domicyl (w języku angielskim rulership,
w języku niemieckim Domizil);
ΐΐ Wywyższenie lub egzaltacja (w języku angielskim exaltation, w języku niemieckim Erhöhung);
ΐΐ Troistość (w języku angielskim triplicity, w języku niemieckim Triplizität);
ΐΐ Terma, okres lub granice (w języku angielskim term lub
boundaries, w języku niemieckim Grenzen);
ΐΐ Facja – oblicze lub dekanat (w języku angielskim face/
decan, w języku niemieckim Dekanat lub Gesicht).
Duże i mniejsze godności esencjalne planet

Wśród godności esencjalnych, a więc podstawowych, można
wyróżnić:
ΐΐ Podstawowe godności DUŻE, do których zalicza się
władztwo (domicyl) i wywyższenie (egzaltacja); te
godności są chyba powszechnie znane każdej współczesnej astrolożce i każdemu współczesnemu astrologowi,
gdyż o tych godnościach najczęściej pisze się w podręcznikach astrologicznych;
ΐΐ Podstawowe godności MNIEJSZE, do których zalicza
się troistości, termy (granice, okresy) i dekanaty (dekany, facje, oblicza); te godności często są – sądzę, że
niesłusznie – ignorowane przez osoby preferujące astro38

logię humanistyczną. W tej książce zachęcam cię do poznania mniejszych godności esencjalnych i wdrożenia ich
do swej praktyki. Musisz przy tym wiedzieć, iż (niestety?)
nie ma jednolitego systemu ujmującego w jeden słuszny sposób godności mniejszych. Powstały różne wersje
i większość z nich (czy też raczej te najważniejsze i współcześnie najczęściej stosowane) dokładnie przedstawiam.
Domicyl i wywyższenie to oczywiście najważniejsze godności esencjonalne planet. Pozostałe są trochę mniej ważne,
aczkolwiek jeśli w twoim urodzeniowym horoskopie nie ma
zasadniczych dużych godności, lecz znajdziesz mniejsze, również możesz się cieszyć, gdyż także one mogą przyczynić się
do twojego osobistego sukcesu w życiu. O planecie, która nie
ma podstawowych dużych godności (władztwo, egzaltacja), ale
znajduje się na przykład w swojej termie lub w swoim dekanacie słynny XVII-wieczny angielski, astrolog William Lilly napisał (mniej więcej w ten sposób), że jest jak człowiek, którego
za chwilę mają wyrzucić za drzwi i który musi zrobić wiele,
ażeby zasłużyć na zaufanie lub swoją reputację. Myślę, że jest
to zbyt surowa ocena. Generalnie jednak prawdą jest, że o ile
posiadasz w swym urodzeniowym horoskopie planety będące
w swych esencjalnych godnościach mniejszych – poprzez granice (termy) lub poprzez dekanaty (facje, oblicza), koniecznie
musisz polepszać swoje umiejętności oraz więcej napracować się
celem osiągnięcia sukcesu niż w przypadku posiadania planet
w dających mnóstwo życiowego luzu esencjalnych godnościach
większych.
W celu wstępnego przybliżenia sensu poszczególnych godności esencjalnych planet zapoznaj się, proszę, z następującymi
39

– oczywiście uproszczonymi – porównaniami (astrologia posługuje się językiem symboli, porównań, przenośni, metafor,
analogii, asocjacji itp.):
ΐΐ Planeta we własnym znaku = król lub królowa, pan/pani
na swych włościach, założyciel/założycielka; władztwo,
czyli panowanie planety w znaku Zodiaku oznacza jej
największą esencjalną siłę i moc, a dla człowieka oznacza
to, iż w zakresie dotyczącym zadań i potrzeb reprezentowanych przez tę planetę człowiek może być panią/panem
swego losu, a więc może tworzyć swój własny program
na życie (w dziedzinach sygnifikowanych przez planetę
we władztwie);
ΐΐ Planeta w znaku wywyższenia = rycerz, zarządca, ekspertka/ekspert; wywyższenie planety w znaku Zodiaku oznacza dużą, lecz mniejszą niż władztwo moc planety, a dla
człowieka oznacza to, iż ma on sporo życiowej swobody,
lecz nie może mieć pełnej kontroli nad własnym programem na życie (dotyczącym dziedzin reprezentowanych
przez planetę w wywyższeniu);
ΐΐ Planeta w swej troistości = krąg sojuszników, dostęp do
zasobów; w znaczeniu bardzo ogólnym planeta w troistości daje człowiekowi częściej niż przeciętnie szczęście
w życiu (pamiętaj, że szczęście nie jest stanem permanentnym, lecz miewamy je tylko od czasu do czasu, a posiadacz planety w swej troistości doznaje go częściej);
ΐΐ Planeta w swej termie = oficer, szefowa/szef; człowiek
z planetą we własnej termie dysponuje energią tej planety, jednak nie z pozycji pełnej czy też dużej władzy,
siły i swobody, jak dzieje się to w przypadku godności
wyższych w hierarchii;
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ΐΐ
ΐΐ

Planeta w swej facji = podporządkowane stanowisko,
choć eksponowane;
Planeta będąca peregrynem = tramp, wędrowiec.

Do czego przydaje się znajomość godności planet
w horoskopie?

Istnieje kilka powodów, dla których przydaje się, a nawet jest
konieczna ocena planet zgodnie z ich godnościami:
ΐΐ Godności i słabości planet w twoim urodzeniowym horoskopie pozwalają odpowiedzieć na następujące pytanie:
które z twoich licznych i różnorodnych cech (każda astrolożka i każdy astrolog może ich sporo wymienić w efekcie interpretacji wszystkich planet twojego horoskopu) są
naprawdę ważne, a może nawet wybitnie dominujące?;
ΐΐ Znajomość esencjalnych godności planet przydaje się
podczas oceny aspektów, jakie planety tworzą między
sobą, gdyż dzięki temu można określić, która z planet
w danym aspekcie jest ważniejsza, a więc nadaje ton temu
aspektowi;
ΐΐ Esencjalne godności planet są ponadto podstawą wzajemnych recepcji planet;
ΐΐ Esencjalna siła planet jest również istotna przy ocenianiu
siły dyspozytorów w horoskopie.
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