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Książkę tę dedykuję
z wyrazami miłości moim córkom Alinie i Ewie,

których horoskopy silnie zaznaczone są Księżycem,
aby jego energie w pełni wykorzystały. 





Spis treści

 Wprowadzenie ...........................................................  9

Rozdział 1 Księżyc w mitologii, wierzeniach i sztuce ............  13

Rozdział 2 Księżyc w domach horoskopu ................................  17

Rozdział 3 Aspekty Księżyca w horoskopie indywidualnym...  31

Rozdział 4 Progresje i tranzyty Księżyca ...................................  55

Rozdział 5 Osobowość matki i jej wpływ na dzieciństwo .....  65

Rozdział 6 Miłość w blasku Księżyca ........................................  91

Rozdział 7 Księżycowe partnerstwo ..........................................  115

Rozdział 8 Oddziaływanie Księżyca
 w horoskopach państw .............................................  137

 Podsumowanie ...........................................................  156

 Bibliografia .................................................................  158

 O Autorce ...................................................................  160





9

Wprowadzenie

Kiedy w szybie promień zamigoce,
Wiedz: to ja. Twój Księżyc. Serce nocy.

– Konstanty Ildefons Gałczyński „Księżyc”

Od niepamiętnych czasów świecący na nieboskłonie Księżyc 
fascynował ludzi. Wpatrywali się w  jego obraz, usiłując 

odgadnąć, co się kryje na jego tarczy i  jakie tajemnice zawiera 
jego niewidoczna strona. Księżyc oświetlał nocnym wędrowcom 
drogę, rozpraszał mrok, co często ułatwiało podróż. Czasami jed-
nak wyprowadzał na manowce. W świetle księżyca świat wygląda 
przecież inaczej. Drzewa, krzaki, zabudowania zmieniają swój 
kształt, przybierając baśniowy wygląd. Ktokolwiek znalazł się 
w lesie w trakcie nocnej wędrówki, wie, o czym mówię. Wszyst-
ko wygląda zupełnie odmiennie, jak gdyby człowiek znalazł się 
w  innym świecie. W  świecie nierealnym, baśniowym i  nieco-
dziennym. Nawet pełnia Księżyca, która, wydawałoby się, że 
jasno oświetla otaczającą nas rzeczywistość, ukazuje ją w innym 
wymiarze. Kontury nie są ostre, barwy są złagodzone, jednym 
słowem cały otaczający nas świat jest odmienny od tego, który 
widzimy w świetle słonecznego dnia. Cała ta księżycowa sceneria 
wprowadza nas w marzycielski nastrój zadumy. To właśnie wtedy 
zakochani wzdychają do ukochanej osoby, marząc, by odwzajem-
niła ich uczucie, poeci piszą wiesze, malarze widzą w swojej wy-
obraźni przyszłe dzieła, a kompozytorzy słyszą w głowie rodzące 
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się nuty muzyki. Równocześnie lunatycy wstają z łóżek i wędrują 
w  sennej malignie, nie zdając sobie sprawy z  tego, że znajdują 
się w swoim śnie. Zarówno jedni, jak i drudzy nawet nie podej-
rzewają, że w niektórych ludziach właśnie w takim czasie rodzą 
się mordercze instynkty, a  przynajmniej są bardziej pobudzeni 
i skłonni do awantur i bójek. Dlatego w czasie pełni Księżyca po-
gotowia i szpitale zapełniają się rannymi z wypadków i opatrują 
urazy. Jak więc widzimy, Księżyc ma wiele oddziaływań, zarówno 
pozytywnych, jak i negatywnych. Działa nawet wtedy, gdy go nie 
widzimy, ponieważ gdy znajduje się w nowiu, nie pokazuje nam 
swojego oblicza na niebie.

Wszystkie twarze Księżyca i  jego wpływ na nasze życie od-
najdziemy w  większym lub mniejszym zakresie w  horoskopie. 
W astrologii nazywany jest drugim światłem, nie mniej ważnym 
od Słońca. W  niektórych horoskopach pełni nawet ważniejszą 
rolę od Słońca, gdy jego cechy wyraźnie przeważają. Możemy 
założyć twierdzenie, że są ludzie Słoneczni i  ludzie Księżycowi. 
Ale u  wszystkich to właśnie Księżyc sygnifikuje uczucia, pod-
świadomość, poczucie bezpieczeństwa, marzycielskość, wyobraź-
nię, opiekuńczość, poczucie wspólnoty rodzinnej, zmienność 
nastrojów, obawy o  przyszłość, potrzebę stabilizacji, potrzebę 
przedłużania gatunku. 

To, skąd się wywodzimy, określone jest poprzez nasz czwarty 
dom horoskopu, rządzony przez Księżyc. To w nim znajdują się 
nasze korzenie i  tu szukamy naszego poczucia bezpieczeństwa, 
które może nam stworzyć nasz własny dom. To nasze dzieciń-
stwo i postać matki, która nas urodziła i wychowywała, ukazują 
nam usytuowanie naszego Księżyca w  znaku zodiaku i  domu 
naszego horoskopu. To właśnie poprzez cechy naszego Księżyca 
poszukujemy miłości i  tworzymy nasz własny, dorosły dom dla 
siebie i naszych dzieci. W zależności od cech Księżyca w naszym 
horoskopie funkcjonujemy w  swoim domu, rodzinie, ale także 



w miejscu pracy. Dlatego Księżyc i jego cechy, jakie wnosi w nasz 
horoskop, są tak bardzo ważne. I właśnie dlatego postanowiłam 
napisać o nim tę książkę, w której – mam nadzieję – zawarłam 
wszystkie najważniejsze aspekty jego działania w horoskopie. 

Zatem zachęcam do czytania...
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Rozdział 5

Osobowość matki
i jej wpływ na dzieciństwo

Ona mi pierwsza pokazała księżyc
i pierwszy śnieg na świerkach,

i pierwszy deszcz.
Byłem wtedy mały jak muszelka, a czarna suknia matki

szumiała jak Morze Czarne.
– Konstanty Ildefons Gałczyński

Jedną, a  przy tym bardzo ważną sygnifikacją Księżyca w  ho-
roskopie jest matka. Interpretując horoskop, nawet na pod-

stawie położenia Księżyca w znaku zodiaku, możemy odczytać, 
jaką rolę pełniła w  życiu właściciela horoskopu, szczególnie we 
wczesnych latach dzieciństwa. Nie trzeba nikogo przekonywać, 
że małe dziecko (poza szczególnymi przypadkami) we wczesnym 
dzieciństwie ma największy kontakt z matką. To ona, świadomie 
lub nieświadomie, poprzez ekspresję swoich uczuć przekazuje 
mu emocjonalny kontakt z otaczającym światem. Dziecko patrzy 
na świat jej oczami. To matka uczy je, czego powinno się bać, jak 
ma się zachowywać, jak reagować na innych ludzi i wreszcie poru-
szać się w świecie uczuć. Sam jej stosunek do dziecka, sposób jego 
traktowania, okazywanie miłości lub jej tłumienie, to przekazy, 
które, wyniesione z często bardzo wczesnego dzieciństwa, mają 
niebagatelny wpływ na całe życie. 
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Wiele osób nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, że przez całe 
swoje życie nosi w sobie mniejsze lub większe wskazania wpojone 
w dzieciństwie. Reguły, zwyczaje wyniesione z domu rodzinnego 
nigdy nie znikają, niezależnie od tego, jak bardzo się od domu 
rodzinnego oddalimy. Zawsze mają one wpływ na to, w jaki spo-
sób sami tworzymy rodzinę, jak reagujemy na innych ludzi, jaki 
stworzymy swój dom rodzinny dla swoich dzieci. Wpływ mają 
na to rodzice, bliżsi i  dalsi krewni, jednym słowem – rodzina. 
Dzieje się to niezależnie od naszej woli, naszego myślenia, nasze-
go oceniania domu rodzinnego. To, co wpaja się nam we wcze-
snym dzieciństwie, tak naprawdę nigdy nie zanika. Nawet jeśli 
w  dorosłym życiu nie ze wszystkim się zgadzamy, aby zmienić 
to, czego nie akceptujemy, musimy na każdym kroku bardzo się 
starać, żeby nie wpadać w utarte koleiny. Możemy spotkać się na-
wet z tak przedziwnym rozwojem sytuacji, że dziecko kilkuletnie 
lub kilkunastoletnie, zabrane z patologicznej rodziny i otoczone 
w  nowej rodzinie miłością, nagle wraca do dawnych rodziców. 
Dziwne? I tak, i nie. Księżyc, który mamy w horoskopie, mówi 
o tym, co stwarza nam poczucie bezpieczeństwa. Dawna rodzi-
na, chociaż patologiczna, to jest coś, co dziecko zna, więc para-
doksalnie przywraca mu poczucie bezpieczeństwa, jako miejsce 
znane od urodzenia. Jeśli coś jest znane, to wydaje się nam, że 
jest bezpieczniejsze. Trudno to zrozumieć, lecz sama spotkałam 
się z takim przypadkiem rodziny z adoptowanym dzieckiem. Na 
pewno ma na to wpływ również to, jakie połączenia planetarne 
wiążą dziecko z nowymi rodzicami. Przybrani rodzice wybierają 
dziecko (jeśli mają na to wpływ) na podstawie aktualnych odczuć. 
Podoba im się to, a nie inne rozkoszne niemowlę. Sęk w tym, że 
z rozkosznego niemowlęcia może wyrosnąć niezły gagatek, z któ-
rym później nie mogą nawiązać żadnego porozumienia, a  tym 
samym nie potrafią go wychowywać. 
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Źle jest, że przy adopcji o  przyznaniu konkretnego dziecka 
decydujący głos ma czynnik urzędowy (sąd, kierownictwo domu 
dziecka itp.). Gdyby można było kojarzyć dziecko z adoptujący-
mi go przyszłymi rodzicami na podstawie połączeń planetarnych 
w ich horoskopach (czyli horoskopów porównawczych i kontak-
towych), na pewno uniknięto by późniejszych rozczarowań, czy 
to ze strony przybranych rodziców, czy adoptowanego dziecka. 
Myślę, że przy takim systemie dopasowywania ich do siebie dużą 
rolę powinien odegrać Księżyc i współdziałające z nim planety. 
Niezależnie od tego, czy człowiek wychowuje się we własnej ro-
dzinie, czy w  przybranej, jeśli doświadczenia w  dzieciństwie są 
bardzo dramatyczne, człowiek wymaga psychoterapii. Już nawet 
uświadomienie mu, z jakiego powodu jego życie uczuciowe jest 
pasmem niepowodzeń i  dlaczego nie potrafi zbudować dobrej 
relacji z bliskimi (w tym również z własnym dzieckiem), jest waż-
nym krokiem do osiągnięcia pozytywnych rezultatów. Często 
człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo doświadczenia 
z  dzieciństwa kształtują jego osobowość, jego widzenie świata, 
obraz rodziny, a w nim role jej członków i szczególnie swoje miej-
sce, które w niej zajmuje. 

Ponieważ w  tym rozdziale zajmę się scharakteryzowaniem 
postaci matki na podstawie położenia Księżyca w  horoskopie, 
będzie to jego temat wiodący.

Najbardziej charakterystyczne cechy każda planeta w horosko-
pie (a dla celów interpretacji do grupy planet zaliczamy również 
Księżyc) przejmuje od znaku zodiaku, w  którym się znajduje. 
Dlatego też omawiając osobowość matki właściciela horoskopu, 
posłużę się pozycją Księżyca w poszczególnych znakach zodiaku.
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Księżyc w znaku Barana

Nic nie jest ważniejsze od dzisiejszego dnia.
– Johan Wolfgang Goethe

Podstawową cechą znaku Barana jest waleczność. Mówi się, że 
jako pierwszy znak jest niemowlęciem zodiaku. A jak zachowu-
je się niemowlę? Gdy domaga się opieki lub pokarmu, płacze, 
wrzeszczy i nie przestanie, nim nie zostaną spełnione jego potrze-
by. Jego potrzeby fizyczne są na pierwszym miejscu, co jest zrozu-
miałe, gdyż dopiero rozpoczyna swoją wędrówkę w życiu. Jeszcze 
nie rozróżnia i nie klasyfikuje wagi swoich potrzeb. Aby przeżyć 
w tym obcym i nieznanym sobie na razie świecie, musi walczyć, 
więc walczy za pomocą krzyku i płaczu. Wszak jego władcą jest 
Mars/Ares – bóg wojny. Oczywiście wyróżniamy także inne ce-
chy, takie jak: fizyczna ruchliwość, niecierpliwość i  wynikający 
z  niej brak rozwagi, wybuchowość, otwartość, spontaniczność 
wynikająca z działania instynktownego, gwałtowność, ale także 
radość życia, szczerość, zarówno uczuć, jak i postępowania. Baran 
jest jak dziecko, które nie potrafi ukryć swoich uczuć ani zamia-
rów. Nie potrafi planować ani przygotowywać strategii działania, 
gdyż jutro jest dla niego zbyt odległym czasem, aby się nim zajmo-
wać. Liczy się to, co jest tu i teraz. Można by powiedzieć, że mot-
to postępowania w życiu brzmi: choćby już, to za późno. „Teraz, 
teraz, teraz!”, jak śpiewa w jednej ze swoich piosenek Agnieszka 
Chylińska. Nie jutro, nie wczoraj. Dzisiaj i teraz. A jeśli teraz, to 
najlepiej natychmiast. Biorąc pod uwagę to, że Baran należy do 
grupy znaków żywiołu ognia, a w dodatku jakości kardynalnej, 
jego cechy nie powinny budzić zdziwienia. Ogień Barana zapala 
się błyskawicznie, ale też równie błyskawicznie może zgasnąć. 
Istnieje przecież określenie „słomiany ogień” i  ono najbardziej 
trafnie obrazuje emocje Barana. Jak szybko się zapala, tak równie 
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szybko gaśnie. Wszak jako znak należący do jakości kardynalnej 
jest przystosowany do inicjowania, a nie kontynuowania. Wszyst-
kie te wymienione cechy są absolutnym zaprzeczeniem cech, jakie 
reprezentuje Księżyc.

Gdyby osoby urodzone z Księżycem w znaku Barana zainte-
resowały się sytuacją rodzinną przed swoim urodzeniem, często 
mogłyby się dowiedzieć, że podczas ciąży matki rodzice znajdo-
wali się w  sytuacji konfliktowej. W  małżeństwie nie panowała 
atmosfera spokoju. Matka przeżywała kryzys egzystencjalny. 
Ciąża ograniczała jej wolność (ten stan nie sprzyja ruchliwości, 
raczej osłabia siły fizyczne), co powodowało, że nie potrafiła wy-
egzekwować swoich potrzeb, więc czuła się niezrozumiana i osa-
motniona. W takiej sytuacji dziecko już od momentu urodzenia 
może czuć się odrzucone. Matka boi się, że dziecko odbiera jej 
indywidualność i  swobodę działania. Dlatego najczęściej jej 
stosunek do dziecka odbiega od typowej macierzyńskiej posta-
wy otulającej dziecko ciepłem uczuć. Raczej trzyma dziecko na 
dystans i uczy je, aby jak najwcześniej się usamodzielniło. Prze-
kazuje mu wskazania, aby było mocne i nie okazywało słabości. 
Ma raczej demonstrować na zewnątrz dobry humor, niezależnie 
od wewnętrznego przygaszenia. Taka osoba wynosi z  dzieciń-
stwa przykazanie, aby być silnym i  nie dać się zdobyć poprzez 
uczucia. One bowiem mogą być przejawem słabości. Wynosi 
z dzieciństwa przekonanie, że w życiu należy rywalizować w każ-
dej dziedzinie, w  miłości także. Jest to jak najbardziej zgodne 
z cechami Barana. 

Znane osoby posiadające Księżyc w  znaku Barana: Angelina 
Jolie, Wojciech Jaruzelski, Franciszek Bergolio.
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Księżyc w znaku Byka

Sposobem na kochanie czegokolwiek
jest wyobrażenie sobie, że moglibyśmy

to utracić.
– autor nieznany

Byk jest znakiem ziemskim o jakości stałej. Jego władcą jest Prozerpi-
na/Persefona – boginka ogrodów. To więc, co go cechuje, to przywią-
zanie do materii, realizm, konkretyzm, materializm, zachowawczość 
(gdyż boi się utracić to, co ma), powolność w działaniu, zmysłowość, 
myślenie linearne i niezrozumienie abstrakcji. Kocha przyrodę i do-
bre jedzenie. To właśnie Prozerpina nie potrafiła się oprzeć pokusie 
skosztowania owocu granatu, podanego jej przez Hadesa/Plutona, 
co spowodowało jej uwięzienie w  jego podziemnym świecie. Po 
interwencji Zeusa/Jowisza wyproszonej przez jej matkę Demeter, 
powracała wiosną na ziemię, a wraz z nią rozkwitała przyroda. To 
w maju obserwujemy bogactwo rozwijającej się na naszych oczach 
przyrody. Z dnia na dzień jest bardziej zielono i kolorowo. 

Więź z przyrodą mamy ochotę odczuwać wszystkimi swoimi 
zmysłami, dotykiem, wzrokiem i powonieniem. Wtedy przecież 
kwitną najbardziej pachnące kwiaty, które cieszą nie tylko oko, 
ale przede wszystkim zmysł powonienia. Kupujemy je, by rozsie-
wały swój zapach w naszym domu. Rzadko kiedy w domu osoby 
z Księżycem w znaku Byka nie znajdziemy kwiatów, czy w ogóle 
roślin. Zapewniają one rzeczywistą, materialną więź z przyrodą, 
której cząstkę się ma i można ją dotknąć, a nawet powąchać. 

Byk jest kwintesencją cielesności, jednakże osoba posiadająca 
Księżyc w znaku Byka potrzebuje duchowej wspólnoty i poczucia 
bezpieczeństwa w tej wspólnocie. Musi czuć, że jest w niej chro-
niona i że zapewnia jej ona poczucie bezpieczeństwa opartego na 
materii, czyli stabilnym domu zapewniającym byt.
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Osoba urodzona z Księżycem w znaku Byka najczęściej pocho-
dzi z rodziny mocno ze sobą związanej, która oczekuje, że dziecko 
w sposób naturalny przyłączy się do rodzinnego klanu. Rodzice 
dziecka to najczęściej bardzo mocna matka i  dość słaby ojciec. 
To właśnie matka jest „zafiksowana” na tle ustawienia dziecka 
w  życiu, zapewnienia mu odpowiedniego wykształcenia, które 
pomoże mu zdobyć dobry zawód przynoszący wysokie dochody 
i odpowiednio wysoką pozycję w życiu. Często sama w tym za-
kresie niespełniona, całkowicie lub częściowo, realizuje poprzez 
dziecko swoje niespełnione marzenia. Chcąc osiągnąć cel, wyma-
ga, aby dziecko było posłuszne jej woli. Powinno być bez skazy 
i nie okazywać własnych potrzeb, lecz pozwalać, aby to matka ste-
rowała nim do osiągnięcia sukcesów. W tym działaniu ojciec zwy-
kle nie odgrywa większej lub wręcz żadnej roli. Jego osobowość 
jest zbyt słaba, aby dorównać matce. To może w dziecku rodzić 
przeświadczenie, że dostosowując się do oczekiwań matki, może 
osiągnąć sukces, a więc przyjmowanie postawy ojca rodzi strach. 
Ta więź z matką utrzymuje się przez całe życie i często jest tak, że 
nawet w  dorosłym życiu człowiek uzależnia się od opinii matki 
i  cokolwiek robi, oczekuje jej aprobaty. Dziecko wychowuje się 
w poczuciu przynależności do klanu rodzinnego, który zapewnia 
bezpieczeństwo materialne i duchowe. W ciągu dorosłego życia 
będzie starało się zawsze znaleźć w zbiorowości, która go chroni. 
Wybierając zawód, będzie kierowało się możliwościami uzyskiwa-
nia dochodów, stabilnością i konkretną pozycją w społeczeństwie. 

Wpajane mu w dzieciństwie zasady raczej skłonią go do wybie-
rania pracy w zespole niż do bycia „samotnym strzelcem”. Poza 
tym na pewno nie wybierze zawodu, który wprawdzie daje popu-
larność lub prestiż, ale nie daje odpowiedniego wynagrodzenia. 
Element finansowy jest zawsze bardzo ważny i wręcz nieodzowny. 

Znane osoby posiadające Księżyc w znaku Byka: Karol Wind-
sor, Harry Windsor.
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Księżyc w znaku Bliźniąt

Miejcie otwarty umysł
ale nie na tyle, żeby wypadł.

– Groucho Marx

Bliźnięta to znak powietrzny, jakości zmiennej, są więc ruchli-
we zarówno fizycznie, jak i  umysłowo. Interesują się wszystkim 
i  o  wszystkim mają większe lub mniejsze wiadomości. Łatwo 
i bardzo chętnie je przyswajają. Co prawda, nie lubią się zanadto 
wgłębiać w istotę zagadnienia i drążyć tematu. Wystarczy im, że 
mają podstawową wiedzę o każdym temacie, który ich interesuje 
(a interesuje ich wszystko). Te osoby są absolutnie wszechstron-
ne. Bliźnięta to jeden z dwóch znaków podwójnych, więc trudno 
oczekiwać, aby były ukierunkowane tylko w  jedną stronę. Ich 
ciekawość świata i ruchliwość przewyższa znacznie cechy każde-
go innego znaku. Wszak władcą Bliźniąt jest Hermes/Merkury 
– posłaniec bogów olimpijskich, a  szczególnie władcy Olimpu 
– Jowisza/Zeusa, którego wieści roznosił wśród bogów, przy oka-
zji nie gardząc przekazywaniem najnowszych ploteczek. Swoim 
sprytem i dokonaniami w wieku niemowlęcym dowiódł, że nie 
bez powodu zyskał miano patrona kupców i złodziei. 

Osoby z taką pozycją Księżyca promienieją lekkością i nie lu-
bią grzebać się w swoich uczuciach. Odrzucają kłopoty i bronią 
się przed silnymi uczuciami, które mogłyby przytłoczyć je swo-
im ciężarem i ograniczyć wolność działania. To nie osoby, które 
umierają z miłości lub stosują podstępne metody, by usidlić drugą 
osobę. To rodziłoby zbyt duże problemy. Świat oferuje zbyt dużo, 
by skupiać się tylko na jednym. 

Taka postawa wynika z  osobowości wychowującej dziecko 
we wczesnym dzieciństwie matki. Bardzo często ojciec lub mat-
ka byli już raz w  związku i  się rozwiedli. To zwykle przynosi 
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dziecku rodzeństwo z drugiego związku. Zdarza się także, że ro-
dzice pochodzą z różnych poziomów społecznych lub intelek-
tualnych albo istnieje między nimi duża różnica wieku. Matka 
to często intelektualistka, młoda duchem, a nawet czasem dość 
dziecinna. Jest bardziej siostrą dla dziecka niż opiekuńczą mat-
ką kwoką. Mocno zaangażowana zawodowo, nie ma zbyt wiele 
czasu na zajmowanie się dzieckiem. Rekompensuje to dziecku, 
rozwijając je intelektualnie. W tej sytuacji sprawy przyziemnej 
opieki nad dzieckiem przejmuje najczęściej babcia lub ktoś 
inny z rodziny. Bardzo często więc dziecko wychowywane jest 
równocześnie przez dwie osoby. Może być tak, że każda z nich 
reprezentuje inną filozofię życiową. Jeśli jest to babcia, dziecko 
tym bardziej traktuje matkę jak starszą siostrę. Wcześnie staje 
się kimś zaufanym dla matki, stara się zrozumieć jej potrzeby, 
a nawet czuje się odpowiedzialne za jej szczęście, co powodu-
je, że wcześnie staje się dorosłe i  duchowo elastyczne. Swoje 
potrzeby stawia na drugim miejscu, za potrzebami matki, jak 
gdyby je zasypuje, starając się, aby były mniej ważne. Tym bar-
dziej że matka tłumaczy mu uczucia na poziomie intelektual-
nym. Dziecko uznaje jej mądrość, co pomaga mu idealizować 
rodziców, i w efekcie daje mu poczucie wyjątkowości. Ta więź 
intelektualna między matką a dzieckiem nie zanika. Będzie ist-
niała zawsze. Czasami jednak dziecko zatęskni za prawdziwie 
„raczym” ciepłem macierzyńskim ze strony matki. Gdy nieważ-
ne jest myślenie, a najważniejsze są uczucia. 

Znane osoby posiadające Księżyc w  znaku Bliźniąt: Karol 
Wojtyła, Roman Polański, Brigitte Bardot, Zygmunt Freud.
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Księżyc w znaku Raka 

Zaopiekuj się mną, nawet gdy powodów brak.
zaopiekuj się mną, mocno tak.

– zespół Rezerwat (słowa Andrzej Adamiak, Andrzej Senar)

Księżyc włada kardynalnym, wodnym znakiem Raka. Jest dru-
gim światłem w horoskopie, świeci więc blaskiem odbitym, raz 
jaśniej, raz ciemniej, w zależności od tego, w jakim znaku, a szcze-
gólnie domu horoskopu się znajduje. Dlatego czasami wyróżnia 
się, gdy jest na przykład usytuowany na Ascendencie, a czasami 
ukrywa swoje oblicze w dwunastym domu horoskopu. Jest sym-
bolem energii żeńskiej, symbolem macierzyństwa, opiekuńczo-
ści. Pierwsze dni, miesiące po urodzeniu, to okres księżycowy. 
Wtedy człowiek jako niemowlę funkcjonuje instynktownie, a nie 
logicznie. Jeszcze nie myśli, tylko reaguje na bodźce zewnętrzne. 
Jest całkowicie podporządkowane matce, która się nim opiekuje. 
Przejmuje instynktownie jej nastroje, uczucia, którymi je obdarza 
i wyczuwa atmosferę, jaka je otacza w domu. Tak naprawdę osobę 
matki, która nosi je w swoim łonie, już w czasie prenatalnym od-
biera albo jako opiekuńczą, przyjazną, spokojną, albo niezapew-
niającą poczucia bezpieczeństwa. 

Osoba urodzona z Księżycem w znaku Raka jest uosobieniem 
dziecięcej niewinności. 

Jest albo wiecznym dzieckiem przez całe życie poszukującym 
opieki, albo wieczną matką, która już od dzieciństwa odczuwa 
potrzebę opiekowania się drugą istotą. Może to być człowiek, ale 
równie dobrze może to być zwierzątko: pies, kot, ptaszek, rybki, 
niekoniecznie żywe. Mogą to być lalki, pluszowe zwierzątka, 
które są traktowane z należytą opieką, jak gdyby były żywe. Dla 
dziecka z  Księżycem w  znaku Raka to nie ma znaczenia. Jego 
wyobraźnia łatwo nadaje im cechy żywej istoty. Taka osoba ja-
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snowidząco wyczuwa potrzeby drugiej osoby, w tym także zwie-
rzątka, którym się opiekuje. Dzieci posiadające Księżyc w Raku 
najbardziej identyfikują się z uczuciami przeżywanymi przez po-
stacie z bajek i potrafią głośno płakać, gdy tym postaciom dzieje 
się krzywda. Wiedzą, że to bajka, lecz ważniejsze jest, że ktoś 
w niej cierpi.

Matka osoby urodzonej z  Księżycem w  znaku Raka już od 
pierwszych chwil ciąży identyfikuje się ze swoim dzieckiem tak 
intensywnie, że ono już w łonie matki odczuwa jej emocjonalne 
kryzysy i rodzicielskie konflikty. Ten stan utrzymuje się po uro-
dzeniu dziecka i powoduje, że dziecko jest z matką bardzo mocno 
związane. Matka jest typowym przykładem kwoki, która otacza 
dziecko nadmierną opieką. Taka sytuacja może rodzić u dziecka 
ambiwalentne uczucia wobec matki. Dziecko kocha matkę, lecz 
ta nadmierna opieka je męczy, więc usiłuje się z niej wyswobo-
dzić. To może prowadzić do buntu i  prób wyzwolenia się, lecz 
równocześnie prowadzi do wyrzutów sumienia u dziecka, które 
jest przeświadczone, że powinno być matce wdzięczne za opiekę. 
Druga ewentualność to uzależnienie się od matki, które sprawia, 
że bez niej czuje się bezradne. To uzależnienie dziecka przez 
matkę powoduje, że dziecko nawet w  dorosłym życiu odczuwa 
strach przed wszystkim, ma bowiem zakodowane z dzieciństwa 
przeświadczenie, że miłość wprawdzie uzależnia, ale też daje 
bezpieczeństwo. A bezpieczeństwo psychiczne jest u takiej osoby 
najważniejsze. 

Znane osoby posiadające Księżyc w  znaku Raka: William 
Windsor, Kate Windsor, Andrzej Duda.



Elżbieta Kłobus – z zawodu astrolog, z wykształ-
cenia prawniczka. Autorka artykułów astro-
logicznych w miesięczniku Szaman, a także 
książkowych bestsellerów. Astrologią zajmuje 
się od 1990 roku. Poza nią, pasjonuje się rów-
nież mitologią, numerologią, huną, Feng Shui 
i Tarotem. 

Pierwsza publikacja w całości poświęcona różnorodności od-
działywań jakie Księżyc wnosi do horoskopu. Autorka wychodzi 
od obecności tego ciała niebieskiego w mitologii, wierzeniach 
i sztuce. Analizuje Księżyc w domach horoskopu, jego progre-
sje, tranzyty oraz aspekty w horoskopie indywidualnym. Wyjaśnia 
w jego kontekście, jaki wpływ na dzieciństwo może mieć oso-
bowość matki, ukazuje wpływ Księżyca na miłość, partnerstwo, 
a nawet horoskopy państw!

Skorzystanie z zawartej w książce wiedzy może się walnie przy-
czynić do lepszego poznania siebie i swoich bliskich, a także 
poprawić wszystkie relacje w życiu. Pozwala wejść na nowy po-
ziom życia rodzinnego, społecznego i zawodowego, a zarazem 
wprowadzić harmonię we wszystkich sferach życia. Zapewnia 
również poczucie bezpieczeństwa i zwiększa prawdopodobień-
stwo osiągnięcia sukcesu.

Pozwól Księżycowi rozświetlić swoje życie!
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