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dróg, podczas wędrówki dusz tutaj w ziemskiej szkole. Krótko mówiąc, pomogła mi dokonać mojej własnej przemiany na każdym
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anioł, który prowadzi cię ścieżkami życia. Podczas gdy tradycyjni
trenerzy, terapeuci i doradcy potrzebują tygodni, by uzyskać podstawowe informacje tylko po to, aby zacząć zagłębiać się w twoją
sprawę, doświadczenie Jen i niezrównane umiejętności wykorzystania starożytnej nauki pozwalają jej dotrzeć do korzeni twojego
życia w ciągu jednej sesji. Zmień swoje życie na lepsze dzięki pięknej mądrości doktor Freed”.
dr Will Cole
wiodący ekspert w dziedzinie medycyny funkcjonalnej
i autor bestsellerowych książek
„Jennifer Freed jest jak przejrzyste naczynie, dzięki któremu łatwo
i z głęboką wnikliwością można zrozumieć siebie i innych. Płynąca
od niej nauka, jak interpretować planety i znaki, odmienia życie”.
Marcia Cross
wielokrotnie nagradzana aktorka
„Jennifer to potężna kombinacja współodczuwania, przejrzystości
i wnikliwości”.
Boyd Varty
autor popularnych książek

„Jennifer po mistrzowsku łączy psychologię i astrologię, aby umożliwić każdemu człowiekowi wykorzystanie ich wyjątkowości.
Dzieli się swoją mądrością i doświadczeniem w sposób bezpośredni i przystępny, co zachęca każdego z nas do doceniania własnych
talentów i przemiany wyzwań w mocne strony. Jest latarnią prawdy, a jej praca pomaga każdemu oświetlić drogę ku przyszłości!”
Mary i Lucy Firestone
założycielki Firestone Sisters
„Rzadko podczas moich podróży napotykałem na taką troskliwość, precyzyjną wnikliwość i mądrość, które oferuje doktor
Jennifer Freed. Wszystko to emanuje z wnętrza przepełnionego
miłością serca. Umiejętność Jennifer do napełniania życia światłem jest niezwykła”.
Rand Rosenberg
były wiceprezes PG&E
„Fascynująca wizja Jennifer otwiera drzwi do odkrywania i rozwoju, co wzbogaca nas samych i naszą piękną planetę, na której
mieszkamy”.
dr Jim Peal
międzynarodowy trener korporacyjny
„Umiejętność Jennifer Freed do wykorzystania przenikliwego
odczytywania gwiazd i towarzyszącego im wpływu aspektu psychologicznego jest niezwykle intuicyjna, odkrywcza i bardzo
pomocna. Wynosi swój kunszt na wyżyny sztuki, która staje się
zarówno drogą, jak i wyzwoleniem”.
Eve Ensler
autorka popularnych książek

„Jennifer jest niezwykle inspirującą i wnikliwą przewodniczką, pomaga nam zrozumieć nasze największe atuty i obszary, w których
potrzebujemy dalszego rozwoju i wsparcia”.
Peter i Jennifer Buffett
dyrektorzy zarządzający fundacją NoVo
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siężyc reprezentuje nasze ostateczne potrzeby emocjonalne
i sposoby, w jakie organizujemy się w celu emocjonalnego
spełnienia. Podczas gdy Słońce oznacza „Jestem”, Księżyc to „Potrzebuję”. Reprezentuje on emocjonalną, instynktowną, wrażliwą
część osobowości; nieświadomą; część jaźni, która matkuje i pielęgnuje innych. Przekazuje także charakter relacji z naszymi własnymi matkami.
Jest to chyba najważniejszy element zrozumienia własnej psychiki i uświadomienia sobie prawdziwych potrzeb bliskich nam
osób. Kiedy w pełni wykorzystujemy potencjał naszej księżycowej
natury, możemy szybko i kompetentnie zaspokoić nasze własne
potrzeby i służyć potrzebom innych z wielką empatią.
Współczesna kultura kładzie duży nacisk na zewnętrzne osiągnięcia Słońca, często kosztem autentyczności emocjonalnej.
Księżycowy archetyp uczy nas, że bez wierności naszym najbardziej wewnętrznym potrzebom, stajemy się ozdobnymi muszlami – wydrążonymi i pustymi.

MIT O POTRÓJNEJ BOGINI
Tradycyjnym mitem o astrologicznym Księżycu jest potrójna bogini: Dziewica, Matka i Starucha. Każda symbolizuje odrębny etap
kobiecego cyklu miesięcznego, który odpowiada fazie Księżyca.
Każda z nich w sposób przewidywalny rządzi jedną ze sfer Ziemi,
podziemia i niebios oraz każdym cyklem w ciągu całego życia.
Chociaż obraz ten jest pomocny w zrozumieniu cyklu życia kobiety w standardowych kategoriach, to jednak nie jest on nielinearnym
doświadczeniem emocjonalnym. Archetypowa Dziewica ma pewien
wiek i wygląd zewnętrzny, podobnie jak Matka i Starucha, a każdy
archetyp jest związany z jego własnymi oczekiwaniami społecznymi.
74
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Podobnie jak światło Księżyca we wszystkich jego fazach, podlegamy cyklom – a jednak w wyłaniającej się mitologii dokonujemy kwantowego skoku w bezkształtną możliwość. Czasami mamy
jedenaście lat i czujemy się jak najstarsi seniorzy; a czasami mamy
sześćdziesiąt lat i wewnątrz czujemy się jak dziecko. Przeniesienie
mitologii wokół astrologicznego Księżyca pozwala nam wyobrazić
sobie siebie na nowo i odkryć siebie bez ograniczeń wiekowych
i czasowych.

PŁYWY
Natura daje nam idealną metaforę dla naszych emocjonalnych
jaźni w cudownym przemieszczaniu się przypływów i odpływów.
Pływy przemieszczają się bardzo nisko i bardzo wysoko; czasami
ich zmiana jest prawie niezauważalna, ale nigdy nie przestają się
zmieniać.
Aby w pełni wykorzystać nasze zdolności księżycowe, musimy stać się jak brzeg – aby odbierać przychodzące i odchodzące
emocje jako sygnały, a nie ostateczność. Kiedy uczymy się pływać
z prądami, możemy cieszyć się różnorodnością i wyjątkową perspektywą, jaką oferuje nam każdy stan emocjonalny.
Zdajemy sobie również sprawę, że nie potrafimy kontrolować
pojawiania się emocji i że piękno istnieje zarówno w skrajnych
emocjach, jak i we wstrzemięźliwości. Zwrócenie uwagi na ciągłość pewnych uczuć pozwala nam dowiedzieć się od wewnątrz,
co jest dla nas najważniejsze.
Nie ma możliwości, aby zatrzymać ruch pływów. Najgorsze, co możemy zrobić sobie samym, to próbować zablokować
przepływ i zracjonalizować drogę wyjścia z głębokiego uczucia.
Chociaż możliwe jest oddzielenie naszej emocjonalnej jaźni od
KSIĘŻYC
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naszych relacji i naszych działań, pozbawia to świat pełni tego,
kim jesteśmy i powoduje ogromny wewnętrzny stres. Emocje
przekazują nam istotne informacje o tym, jakimi powinniśmy
być i co robić. Włączenie tych informacji do naszego codziennego życia jest najbardziej możliwe, gdy znamy i akceptujemy
nasze emocje.
Uczucia potrzebują, aby linie brzegowe były zaopiekowane
i trwałe. Kiedy jesteśmy nieumiejętni w wyrażaniu emocji, wywołujemy emocjonalne powodzie i tsunami – a czasem nawet
susze poprzez blokowanie lub wyłączenie. Wrażliwość to supermocarstwo; umiejętność zaufania i ujawniania się sprawdzonym
powiernikom to klucz do emocjonalnego zdrowia.
Kiedy wiemy, co czujemy i możemy precyzyjnie dzielić się
tymi uczuciami (umiejętność, którą psychologowie nazywają
ziarnistością emocjonalną), stajemy się wysoce odpowiedzialni
i skuteczni w relacjach. Wyrażanie naszych potrzeb emocjonalnych nie gwarantuje zaspokojenia potrzeb związanych z relacjami,
ponieważ potrzeby te są zawsze negocjacją między nami a innymi;
jednakże, kiedy pozwalamy naszym emocjonalnym przypływom
płynąć i wychodzić z wdziękiem, szanujemy nasze własne potrzeby
emocjonalne. Czyniąc to, możemy zrobić wiele, aby zaspokoić te
potrzeby w nas samych, nawet jeśli inni w naszym życiu nie mogą
ich zaspokoić.

KSIĘŻYC W ZNAKACH ZODIAKU
Zrozumienie umiejscowienia Księżyca w naszym znaku pomaga
nam poczuć się związanymi z naszą istotną naturą i ważnymi rytmami życia. Wykorzystaj to, czego się nauczysz w tym rozdziale,
aby lepiej zrozumieć swoją wewnętrzną emocjonalną naturę i za76
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cząć szukać zdrowych, kreatywnych sposobów na dzielenie się
nią z innymi.
Aby zrównoważyć energię swojego znaku w Księżycu, należy
„pracować” z nią na odwrót. Wspomnę o tej strategii w opisie poszczególnych znaków.
KSIĘŻYC W BARANIE
Ludzie z takim umiejscowieniem zwykle okazują swoje emocje.
Chcą, aby inni wiedzieli, jak się czują i wyrażają swoje emocje z siłą
i bezpośredniością. Chcą też być najbardziej emocjonalną osobą
w pomieszczeniu w danym momencie!
POZIOM PRYMITYWNY: Prymitywne wyrażenie Księżyca w Ba-

ranie mówi innym, że tak naprawdę ich potrzeby nie istnieją, mają
jedynie patrzeć w ciebie jak w obrazek. „Wystarczy o tobie; czy zauważyłeś, jaki jestem wielki, silny, odważny i wspaniały?” Kiedy jesteś wściekły, smutny, boisz się, jesteś szczęśliwy – lub ogarniają cię
inne emocje, lepiej, żeby wszyscy zwracali na ciebie uwagę – i nie
ma znaczenia, czy kogoś zranisz, czy przysłonisz go swoją ogromną
ekspresją. Kiedy jesteś zły, łatwo tracisz nad sobą kontrolę. Każdy,
kto mówi „nie”, przeszkadzając w tym, czego pragną twoje emocje; powinien odejść i pozwolić ci mieć swoje pięć minut a potem
kolejne i kolejne.
Najważniejszą rzeczą jest to, żebyś to ty zaspokoił swoje potrzeby emocjonalne; a kiedy to się stanie, być może inni będą mieć swoje potrzeby i zechcą je wyrazić, ale nie potrwa to długo, bo szybko
nadejdzie czas, aby ponownie inni zajęli się twoimi potrzebami.
POZIOM ADAPTACYJNY: Mając Księżyc w Baranie, odkrywasz

bardziej umiejętną ekspresję, aktywnie ćwicząc swoją potrzebę
asertywności, ochrony i jasno wyrażając swoje prośby. PrzyKSIĘŻYC
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chodzisz, aby usłyszeć „nie” z dojrzałością. Zamiast narzekać na
wszystko, co sprawia, że masz nieprzyjemne uczucia, zaczynasz
spokojnie prosić o zmiany.
Podejmujesz się codziennego, energicznego programu ćwiczeń, który pomaga ci utrzymać w ryzach twoją porywczość.
Aktywnie uczysz się odpowiednich sposobów wyrażania złości,
które nie szkodzą ani innym, ani tobie. Zaczynasz brać pod uwagę
potrzeby innych, jak również swoje własne, oraz szanować opinie
i wrażliwość innych. Ta część ciebie, która uwielbia dawać wykłady,
ustępuje miejsca tej, która jest chętna do słuchania.
Przeciwieństwem energii Barana na wykresie jest Waga – równowaga, poszukiwanie harmonii i piękna. Możesz zrównoważyć
Księżyc Barana, angażując się w praktyki oparte na organizowaniu
i upiększaniu przestrzeni, w których mieszkasz i pracujesz, oraz
świadomie próbując doceniać uczucia i myśli innych tak samo jak
to robisz ze swoimi.
POZIOM EWOLUUJĄCY: W swojej najbardziej umiejętnej ekspresji

Księżyca w Baranie, dostrzegasz, że czułość jest charakterystyczną
cechą odwagi. Stajesz w obronie innych, wyrażając swoje wsparcie
emocjonalne tak często i tak wdzięcznie, jak to możliwe. Dbasz
nienagannie o swoje ciało i wykorzystujesz swoją znaczną energię emocjonalną do udzielania innym wsparcia w budowaniu ich
własnej pewności siebie. Dzięki zdyscyplinowanym praktykom samoświadomości, uspokojenia i koncentracji dochodzisz do tego,
że informacje zwrotne przyjmujesz z ciekawością i pokorą. W każdej rozmowie z inną osobą naprawdę chcesz wiedzieć, co ona czuje
i połączyć się z nią w pełnym zrozumieniu.
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