HOROSKOP URODZENIOWY
Maria Skłodowsk-Curie
SKORPION
Jesteś przede wszystkim wojownikiem. Dla Ciebie całe życie to pole nieustającej walki. W dążeniu do realizacji
własnych celów bywasz często bezwzględna i nie oglądasz się na konsekwencje swoich czynów. Potrafisz rzucić
się w wir pracy i poświęcić jej bez reszty. Jesteś małostkowa i z trudem wybaczasz doznane urazy i krzywdy. Co
gorsza, na ogół ich nie zapominasz, ale dotyczy to również wyświadczonych usług czy grzeczności. Jest z Ciebie
dobry przyjaciel, ale zły wróg.
Masz specyficzne poczucie humoru, zaprawione ironią i sarkazmem. Niełatwo przekonujesz się do zalet innej
osoby, wychodzisz bowiem z założenia, że trzeba zjeść z kimś beczkę soli, aby go poznać. Nie oczekując pomocy
od innych - sama potrafisz być dla przyjaciół niezawodną podporą w razie jakiegoś nieszczęścia. Jednego bardzo
nie lubisz - roli pocieszyciela.
Nie zabiegasz o honory i zaszczyty, masz bowiem świadomość ich przemijającej wartości. Możesz jednak
wykazać się bezprzykładną energią i ofiarnością. Na końcu kariery zwykle czeka Cię uznanie, a często sława. Tych
zasług nie odrzucisz, ale i nie potraktujesz jako jedyny cel w życiu. Cenisz sobie niezależność materialną, w
interesach jesteś ostrożna, ale nie drobiazgowa.
Lubisz mieć "ostatnie słowo" w dyskusji. Cieszy Cię poczucie własnej siły i przewagi. Nie lubisz czyjejś przewagi
czy wyższości, ale potrafisz ją uznać i docenić. Nie znosisz tchórzostwa i lizusostwa. Do ludzi głupich i
ograniczonych czujesz pogardę, ale jej nie pokazujesz. Masz wrodzoną zdolność odkrywania słabych punktów
przeciwnika, Twoja spostrzegawczość jest bowiem zdumiewająca.
W pracy zawodowej trudniej Cię zadowolić niż nawet pedantyczną Pannę. Masz skłonność do tyranizowania,
bywasz wówczas nie lubiana. Wieki świadczą, że nie ma lepszych i bardziej wytrwałych wojowników jak Skorpiony;
odznaczają się odwagą, zimną krwią oraz kamiennym spokojem w chwili zagrożenia.
Jesteś najbardziej skomplikowana ze wszystkich znaków zodiaku, nie wierzysz nikomu. Lubisz polegać wyłącznie
na sobie samej, dlatego współżycie z Tobą nie jest łatwe. Podobnie zachowujesz się w małżeństwie, jednak życie
seksualne traktujesz serio i jesteś w tej dziedzinie niezmordowana do późnego wieku! Mimo pozornej szorstkości w
sposobie bycia, cieszysz się powodzeniem u płci przeciwnej, roztaczasz jakiś szczególny urok, któremu trudno się
oprzeć.
Masz dar otwierania ludzkich serc, budzisz zaufanie, dowiadujesz się o wszystkim bez specjalnych starań, jak
spowiednik. Mimo to nie ufasz otoczeniu, stale czujesz się zagrożona. Tymczasem złe wpływy omijają Skorpiona,
zwykle towarzyszy Ci powodzenie w pracy i w życiu osobistym. Jesteś dynamiczna i pracowita, uważana przez
współpracowników niemal za wzór cnót wszelkich. Jeśli jesteś o czymś głęboko przekonana, będziesz o to walczyć
do ostatniego tchu, do ostatniej szansy, i co ciekawe - na ogół zwyciężasz. Skorpion to znakomity kryminolog,
naukowiec, lekarz i żołnierz.
Odznaczasz się niespożytą energią, potrafisz być bezlitosna, a nawet mściwa. Podobasz się szczególnie
mężczyznom o łagodnym charakterze, takim trochę niedołęgom, trochę niezdecydowanym, których poprowadzisz
twardą ręką przez życie. Rządzisz domem, jesteś bardzo dzielna, przedsiębiorcza i zapobiegliwa, a przy tym
trzeźwo myśląca. Masz duży temperament, dlatego Twój mąż musi być bardzo ostrożny w okazywaniu komuś
sympatii poza domem, bo gwałtowne reakcje i zazdrość to przywilej Skorpionów. Cokolwiek czynisz, wkładasz w to
całe serce. Życie seksualne stanowi znaczną część Twego aktywnego życia i o tym szanowny małżonek nie
powinien zapomnieć. Kto z panów czuje się na siłach sprostać tym wymaganiom, winien szukać wybranki swego
serca wśród dziewcząt spod znaku Skorpiona.
Jako dziecko jesteś zdolna, bystra i inteligentna, ale trudna do prowadzenia. Masz dużo energii, dlatego musisz
się wyżyć i pohasać.
Jeśli Skorpion zejdzie ze ścieżki wytyczonej przez przepisy prawa, jest uważany za przebiegłego i niezwykle
inteligentnego przestępcę, nie cofającego się przed żadnym czynem.
Temperament masz limfatyczno - sangwiniczny, charakter flegmatyczno - choleryczny.
Partnerów w przyjaźni i miłości powinnaś szukać w pierwszej kolejności wśród Byków, Raków, Skorpionów,
Koziorożców i Ryb.
Szczęście przynoszą: dni tygodnia - poniedziałek i piątek, kolor - odcienie zieleni, kwiat - bez, kamienie szmaragd, topaz i chryzolit, planeta - Pluton.
Mocny punkt to zaradność, a słaby - zawziętość. Miejsce w którym się ponoć najlepiej czujesz, to łazienka.
Nienajlepszym okresem jest lato. Cechy dominujące to ambicja i pamiętliwość.
KSIĘŻYC w RYBACH
Natura przewrażliwiona uczuciowo, która działa jak "psychiczna gąbka", nasiąkająca myślami i uczuciami innych.
To nadmierne przewrażliwienie na poziomie nieświadomości powoduje psychiczną konfuzję i izolowanie się od
innych w celu ochrony swych uczuć.
Gdy na to wskazują inne elementy horoskopu - skłonności parapsychologiczne i medialne. Masz żywą
wyobraźnię, która może się przejawiać w twórczości poetyckiej, muzycznej czy ogólnie artystycznej.
Zazwyczaj jesteś pełna miłości i współczucia, ze względu na swoją wrażliwość na uczucia innych. Jednak łatwo
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Cię zranić i możesz popaść w manie prześladowcze.
Jeśli Księżyc jest negatywny - mogą się pojawiać tendencje neurotyczne i psychotyczne oraz poddanie się
irracjonalnej dominacji podświadomości. Może też wystąpić niespotykana lękliwość.
MERKURY w STRZELCU
Umysł zainteresowany kodyfikacją myśli społecznej w formie religii, prawa, filozofii czy innych nauk związanych z
wyższą edukacją. Manifestuje się to bardziej w postaci zainteresowań przekonaniami i poglądami, niż
rzeczywistością. Niemniej, rezultat takiej postawy jest często konstruktywny, jeśli uwzględnisz motywacje społeczne
i uwarunkowania. Możesz jednak stracić prawdę z oczu, jeśli nie poświęcisz dostatecznej uwagi szczegółowym
informacjom o faktach, co warunkuje wszelkie logiczne myślenie.
Masz zdolność trafnego przewidywania, graniczącego z proroctwem, gdyż Twoje zainteresowanie postawami
ludzkimi pozwala zrozumieć, jakie informacje są istotne w odczuciu opinii publicznej. Pozwala to na poznanie losu
ludzkości i karmy. Jesteś bezpośrednia w sposobie wyrażania się i mówisz dokładnie to, co myślisz, żądasz
wolności myśli, jakkolwiek rzadko odchodzisz od tradycyjnych koncepcji czy obowiązującej moralności społecznej,
stąd też jesteś zazwyczaj akceptowana i poważana w środowisku. Jeśli jednak Twoja towarzyska ugodowość jest
zbyt daleko posunięta, może to doprowadzić do hipokryzji, ponieważ Twoje wzory moralne odpowiadają najniższej,
pospolitej kategorii akceptowanej społecznie normy. Musisz uczyć się zauważać, że poglądy niekoniecznie są
prawidłowe, mimo że są popularne i szeroko rozpowszechnione.
Pragniesz znaleźć dla siebie miejsce w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, czy z szeroko podjętą
kontrolą społeczną, do których możemy zaliczyć przykładowo kościoły czy rząd. Twoim celem jest osiągnięcie
autorytetu intelektualnego i pozycji, nawet za cenę akceptacji korupcji czy stagnacji.
Lubisz uważać się za wzór prawdy, ale czy taka rzeczywiście jesteś, zależy od aspektów Merkurego. Możesz też
mieć skłonności do wygłaszania umoralniających kazań na tematy oczywiste. Czasami jesteś tak zaabsorbowana
dalekimi celami i wzniosłymi ideami, że zapominasz o tych codziennych. Masz tendencję do roztargnienia i
budowania zamków na lodzie.
WENUS w SKORPIONIE
Wenus jest w upadku - uczucia i pragnienia erotyczne są silne i namiętne, przy czym jesteś zazdrosna i skryta.
Jesteś dumna ze swych erotycznych i romantycznych przygód. Jeśli Wenus jest negatywna - seks i zmysłowość
mogą zdominować myśli i uczucia.
W bliskich związkach występuje tendencja do silnych reakcji emocjonalnych bez zwracania uwagi na punkt
widzenia partnera. Często brak Ci rozsądku i delikatności. Jeśli jesteś wysoko rozwiniętą jednostką, posiadasz
najczęściej szczytne ideały i systemy wartości w związku z miłością i przyjaźnią, jesteś w stanie ofiarować z miłości
wszystko, jeżeli obiekt zainteresowania jest tego wart. Często traktujesz swe związki miłosne zbyt osobiście i
poważnie, brak Ci finezji i poczucia humoru. Jesteś bardzo silnie uczuciowa, stąd też oczekujesz tego samego od
partnera, co w efekcie może prowadzić do arogancji lub przyjęcia postawy typu "wszystko albo nic". Gdy spotka Cię
zawód miłosny, możesz czuć się oszukana i zdradzona, zazdrosna i rozgoryczona. Często prowadzi to do
intensywnej postawy typu "miłość - nienawiść". Jeżeli zerwiesz bardzo ważny związek, nigdy do niego nie
powracasz, a byłego partnera traktujesz z zimną obojętnością.
Intensywność uczuciowa daje barwną osobowość. Upodobania artystyczne skierowane są ku silnym,
dramatycznym kontrastom. Pociąga Cię okultyzm i ukryte tajemnice. Odznaczasz się dużą wrażliwością na uczucia
innych ludzi.
Jeśli Wenus jest negatywna - stwarzasz typ kobiety fatalnej, wykorzystującej swój seksapil dla zawładnięcia i
manipulowania innymi ludźmi. Może też pojawić się pragnienie dominowania i ścisłego kontrolowania małżonka czy
partnera od interesów. Intensywność może doprowadzić do emocjonalnych ekscesów.
Nigdy nie tracisz swej dumy i godności, nawet w sytuacjach ekstremalnych jak np. w ciężkiej chorobie.
Postępujesz raczej powściągliwie, stwarzając wokół siebie atmosferę tajemniczości i intrygując sobą, dopóki nie
będziesz pewna związku.
MARS w SKORPIONIE
Potężne emocje i pragnienia oraz niebywała odwaga i bezkompromisowość w przeprowadzaniu swych zamiarów.
Może to doprowadzić do najwyższych osiągnięć duchowych lub do całkowitego upadku moralnego, zależnie od
sumy mądrości i motywów, które kierują tą energią.
Jesteś odważna, zaradna i energiczna, zwłaszcza w trudnych sytuacjach. Nawet możliwość śmierci nie przeraża
Cię, jeśli musisz stawić jej czoła na drodze do swych celów. Jesteś zdolna do bezkompromisowej walki do końca w
obronie własnych zasad. Przykładem jest dwustu spartańskich wojowników, którzy powstrzymywali całą armię
perskich najeźdźców.
Potężna siła seksualna, która Ci towarzyszy, jeśli jest źle umotywowana, może spowodować chęć wyłącznego
posiadania i intensywną zazdrość. Działasz według zasady "wszystko albo nic", co sprawia że kompromis z Tobą
jest bardzo trudny.
Trudno jest Ci zachować postawę neutralną i obojętną, obdarzasz przyjaźnią lub nienawiścią każdego, z którym
masz nieco dłużej do czynienia. Jesteś zamknięta w sobie i nie wyjawiasz własnych zamierzeń czy planów, bez
wyraźnej przyczyny.
Musisz nauczyć się większej obiektywności i bezstronności. Możesz być szorstka i nieczuła, niekiedy nie
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zwracasz uwagi na uczucia tych, którzy są od Ciebie słabsi.
Jeśli Mars jest negatywny - może wystąpić tendencja do silnej gniewliwości i zmartwień, a urazy nie są łatwo
zapominane. Możesz utrzymywać urazę, pielęgnując swoją złość jak energię w naczyniu pod ciśnieniem, aż do
czasu, kiedy w wyniku eksplozji nastąpi jakieś nieszczęście. Stąd też jesteś najniebezpieczniejszym wrogiem.
Gdy Mars jest mocno negatywny - chęć emocjonalnej dominacji nad innymi oraz zmuszania ich do niewolniczego
posłuszeństwa.
JOWISZ w WODNIKU
Nie istnieją dla Ciebie różnice klasowe, rasowe czy religijne. Kładziesz nacisk na te wartości społeczne, religijne i
moralne, które są uniwersalne, bezstronne i demokratyczne pod każdym względem. Nawiązujesz kontakty
duchowe z osobami obu płci, pochodzącymi z różnych środowisk, wymieniasz z nimi doświadczenia. Jesteś bardzo
tolerancyjna, rozumiesz że każdy preferuje inny styl życia i nie musi uznawać tego samego systemu.
Każdy człowiek ma swoje miejsce na ziemi, gdzie doświadcza i realizuje swoje życie. Bez tych różnic nie byłoby
możliwe rozwijanie kulturowej cywilizacji. Rozumiesz, że tolerancja, szacunek i współpraca są konieczne dla
zapewniającego sukces porządku społecznego. Masz wielu przyjaciół i stajesz się członkiem organizacji
realizujących humanitarne cele. Bulwersują Cię poglądy i prawa, które podkreślają społeczne podziały i
szowinistyczny nacjonalizm.
Gdy Jowisz jest pozytywny - zainteresowanie wiedzą okultystyczną, filozofią, astrologią, prawami karmy i
reinkarnacją. Jeśli jesteś wyżej rozwiniętą jednostką, możesz zostać prekursorem najbardziej postępowych
koncepcji religijnych i społecznych nowej epoki. Jesteś otwarta i pełna zrozumienia dla nowych idei. Masz
predyspozycje na społecznego reformatora lub przywódcę organizacji humanitarnych.
Gdy Jowisz jest negatywny - możesz być nieodpowiedzialna wobec swoich przyjaciół, obowiązki wobec grupy
możesz spełniać opieszale czy niestarannie. Wykazujesz tendencje do rozwijania rewolucyjnych koncepcji lub
niepraktycznych i nierealistycznych idei, które stoją w sprzeczności z dyscypliną i odpowiedzialnością. Często
marnujesz energię tracąc z oczu cele.
SATURN w SKORPIONIE
Jesteś odpowiedzialna i obrotna w sprawach związanych ze wspólnymi pieniędzmi, z podatkami, spadkami,
ubezpieczeniami i sprawowaniem pieczy nad finansami.
Przy negatywnym Saturnie - spory spadkowe, podatkowe i o wspólne finanse, co często prowadzi na wokandę
sądową i kończy się stratami.
Jesteś najczęściej perfekcjonistką w swojej pracy. Zawsze starasz się poprawić istniejący stan. Zbytnie
zaangażowanie się w te sprawy może Ci przynieść opinię surowego pracodawcy. Masz mało zrozumienia dla
lenistwa lub znikania z pracy.
Brak pilności piętnujesz zarówno u siebie, jak i u innych. Poświęcasz wiele energii i siły woli, aby osiągnąć
konkretne wyniki. Traktujesz odpowiedzialność bardzo poważnie, przez co jesteś nadmiernie obciążona. Powinnaś
nauczyć się wypełniać swoje zobowiązania w sposób spokojny i metodyczny. Gruntowność, uporczywość i
stanowczość zapowiadają sukces.
Pragniesz autorytetu, dla zaspokojenia swych ambicji gotowa jesteś walczyć, a przy tym postępować (nie)zgodnie
z zasadami - zależnie od aspektów. Jeśli zostaniesz oszukana, możesz być wtedy bardzo mściwa. Możesz być też
fanatycznie przywiązana do jakiejś zasady.
Przy negatywnym Saturnie - skłonności do intryg i instynktowne dążenie do mszczenia się, niezdolność do
zapomnienia przebytych urazów. Skłonności do sklerozy i obstrukcji.
URAN w RAKU
Pragniesz swobody i szukasz podniet w swym życiu uczuciowym. Prezentujesz zazwyczaj nieortodoksyjne
poglądy na temat prowadzenia domu i życia rodzinnego. Dążysz do uniezależnienia się od zbyt sztywnego
autorytetu rodzicielskiego, wolisz utrzymywać stosunki z rodzicami na stopie przyjacielskiej. Jeśli opuszczasz swój
dom, nie zrywasz z nim kontaktu, aby móc zawsze powrócić do niego.
Dom prowadzisz w sposób niekonwencjonalny. Masz upodobanie do nowoczesnej architektury, dom swój
wyposażasz w urządzenia elektroniczne, dekorujesz go w sposób zwracający uwagę. Dom może być miejscem
spotkań przyjacielskich czy grupowych. Możesz być zainteresowana życiem w komunie czy podobnej formacji.
Przyjaciół chętnie uznajesz za członków rodziny. Masz szczególną wrażliwość medialną i skłonności do
zajmowania się okultyzmem.
Przy negatywnym Uranie - wyjątkowo zmienne usposobienie i nagłe zmiany nastroju, choroby żołądka na tle
nerwowym.
NEPTUN w BARANIE
Należysz do generacji tworzącej nowe pojęcia mistyczne i religijne, charakteryzującej się inicjatywą i twórczą
duchowością. Ideały prowadzą do konstruktywnej działalności i do poświęcenia. Może pojawić się intelektualna
zarozumiałość i egoizm.
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PLUTON w BYKU
Masz energię do rozpoczynania nowego życia. Jeśli zajmujesz się sztuką, masz zdolności do zamykania w swoich
dziełach nowych pierwiastków duchowych i uczuciowych. Konsekwencja i bezwzględność w dochodzeniu do celu.
ASCENDENT w KOZIOROŻCU
Często charakteryzujesz się skrajnym negatywizmem i sceptycyzmem. Jednakże ów pozorny cynizm i pogarda do
wszystkiego co nowe, stanowią tylko pancerz ochronny bardziej dociekliwej, wrażliwej, wręcz otwartej duchowo
natury. Po prostu nie lubisz marnować czasu na nie sprawdzone pomysły. Jednak praktyczny i logiczny dowód
nawet najbardziej nieortodoksyjnego twierdzenia często wystarcza, by wzbudzić Twoje zainteresowanie i
wyeliminować rutynowy sceptycyzm. Niezmiernie przejmujesz się zewnętrzną formą, pozorami i reputacją, mocno
obawiasz się opinii publicznej, często dokładając wielkich starań, by prezentować się normalnie, konserwatywnie i
"bezpiecznie". Dążysz do osiągnięć i władzy, ale często zadowalasz się samym zabezpieczeniem siebie. Jesteś
bezosobowa, ale Twoje stosunki z innymi często są problematyczne i możesz mieć trudności z utrzymywaniem
równoprawnych, partnerskich stosunków.
WĘZEŁ KSIĘŻYCOWY PŁN w PANNIE
Niezależnie od tego, z czym stykałaś się wcześniej, teraz powinieneś dążyć do precyzyjnie zorganizowanych i
całkowicie dających się zbadać kategorii doświadczania życia. Bardzo mocno należy tu dbać o to, żeby nie być
roztargnioną, chaotyczną, ponieważ jest to destrukcyjne i niszczące. W poprzednim wcieleniu pływałaś w jakichś
mało realnych, nieznanych przestrzeniach: filozoficznych, geograficznych, psychologicznych. Życie stawia przed
Tobą trudne zadanie: nauczyć się troski o siebie i swoje codzienne potrzeby. Poprzez drobiazgi, dokładność,
systematyczność zaczynasz pozbywać się starych schematów. Powinnaś robić proste, ale elementarne rzeczy
mając nadzieję, że są one komuś potrzebne, nawet jeśli sama tego nie rozumiesz: dlaczego, komu i po co. Nie bez
znaczenia są tu też zagadnienia związane ze zdrowiem, higieną, porządkiem. W poprzednim wcieleniu wszystko
się rozmywało, a teraz zachodzi krystalizacja nowych doświadczeń, realnych i analitycznych; dlatego trzeba
wykorzeniać takie bezwarunkowe odruchy jak: zakłopotanie, zmieszanie, nieumiejętność wykorzystywania faktów,
rezygnacja ze spraw racjonalnych na rzecz mistycyzmu. W tej inkarnacji przełączasz się z mistycznej sfery życia na
problemy dnia codziennego, zaś jeśli tego nie zrobisz, grozi to obłędem. Zajęcie się drobiazgami i codziennością
umożliwia oderwanie się od denerwujących problemów.
Musisz być ruchliwą i labilną, umieć ocenić, co jest w życiu sednem i odrzucić to, co jest zewnętrzną formą,
blichtrem i pompą. Potrzebny jest porządek w stosunkach ze wspólnotą, w której żyjesz, z całym otoczeniem.
Jesteś jakby wystawioną w mniejszym lub większym stopniu na "ty", będąc zawsze na pozycji słabszego. Świat
określa, a "ty" mówi Ci, jakim chce Cię mieć, chodzi o znalezienie swojego właściwego miejsca w świecie. Nie
takiego, które sobie wyobrażasz, które chciałabyś zajmować, ale takiego, które rzeczywiście do Ciebie pasuje.
Czasem może to być bardzo trudne, a nawet bolesne, nie powinno to oczywiście prowadzić do całkowitego
zatracenia się.
Jeśli Węzeł jest neg. aspektowany - Pozwalasz się całkowicie określić przez innych do tego stopnia, że nie jesteś
już nikim, ani niczym więcej.
Powinnaś zbudować pozytywne nastawienia do ludzi w swoim otoczeniu, by dostrzec, czego oni naprawdę
potrzebują i dać im to, czym dysponujesz. Chodzi tu o służbę i pomoc jako formę aktywnej miłości do drugiego
człowieka.
LILITH w KOZIOROŻCU
Ciągle cierpisz bojąc się, że twoje ambicje zostaną stłumione, a to, czego potrzebujesz - zostanie Ci zabrane.
Zawsze jesteś coś dłużna, czegoś winna, albo masz takie poczucie. Strach przed utratą czegoś istnieje w
dochodach i pozycji społecznej, wciąż towarzyszy Ci dziwne poczucie paniki - czy to widać na zewnątrz, czy też
nie. Masz tendencję do bycia zniewoloną przez błędne działania, usługi, nawyki.
Schematy i plany innych ludzi, narzucanie odpowiedzialności przez kogoś, często wprowadzają konflikt w twoje
życie - wciąż czujesz, jakbyś wisiała na końcu czyjegoś sznurka. Koroną cierniową może być starsza, ważna
postać, np. rodzic. Przez to, twoje własne zdolności, ze strachu lub przez odkładanie ich na bok, nie zostają
dostrzeżone i spełnione. Chowasz swój strach angażując się w pierwsze szeregi autorytetów lub w powiązanie ze
światem zła.
Jesteś kobietą o twardym sercu, nawet gdy na zewnątrz wydajesz się być bardzo miła i miękka.
Musisz pogodzić się z myślą, że jesteś twórczynią własnego przeznaczenia, że sam możesz zmienić swój
charakter i zacząć działać konstruktywnie. Ucz się znajdować korzyści i uczyć się po popełnieniu błędu. I chociaż
cierpisz na bycie uwiązaną do rzeczy i spraw, których nie chcesz, często napotykasz na swej drodze cenne lekcje.
W końcu zrozumiesz: "Mogę to zrobić sama. Mogę ukształtować swoje przeznaczenie".
Z drugiej strony, jak tylko zaczynasz zbyt emocjonalnie i boleśnie odnosić się do tematów związanych z cudzymi
osiągnięciami i sukcesami, celami życiowymi, jakie stawiają sobie inni, to zachodzi duże ryzyko, że to wszystko
stłumisz, zdusisz i zniszczysz. Przepracowywanie tego na planie świadomym grozi tym, że cały temat spłynie do
podświadomości, a wtedy do głosu tym intensywniej dojdzie ciemna strona twojej podświadomości. Nie powinnaś
pracować w zespole, ponieważ jesteś w stanie swoją zazdrością o sukcesy innych rozwalić najlepszy kolektyw i
najbardziej trwałą strukturę. Działasz jak bomba z opóźnionym zapłonem. Dodatkowe komplikacje polegają na tym,
że zbyt natrętnie będziesz analizowała właśnie swoje cele życiowe, stawiając je na przeciwległej szali do interesów
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zbiorowych i korzyści jakie mogłaby odnieść struktura, w której pracujesz. Możesz stać się przekaźnikiem lub
nadajnikiem negatywnej energii. Musisz nauczyć się cieszyć się z cudzych sukcesów, doskonalić swoją
umiejętność pracy w zespole i obiektywnej oceny drogi zawodowej innych ludzi.
Lilith neg. aspektowana powoduje:
- skąpstwo
- strach
- egoizm
- zgorzkniałość
- głód zajęcia wysokiej pozycji
- niesympatyczność
- wyzyskiwanie innych na swój pożytek
- nieszczerość
- niesprawiedliwe oskarżenia
CHIRON w RYBACH
Przede wszystkim musisz nauczyć się wrażliwości, jednak nie takiej, która będzie słabością charakteru, lecz tej
będącej twoją niezłomną siłą. Miłość bliźniego ma być zakorzeniona w rdzeniu jaźni. Wiele okoliczności, które mają
miejsce w twoim życiu, może jawić się jako misja do wypełnienia. Jesteś w szczególny sposób prowadzona i przez
cały czas uczona sposobu kochania innych. Czekają Cię takie doświadczenia, które pomogą zrozumieć sens
egzystencji.
Kolejną kwestią jest nauka współczucia i współodczuwania jako niezbędnych przesłanek osiągnięcia pełnej
duchowości. Empatia oraz głęboka zdolność rozumienia innych są podstawowym kierunkiem rozwoju duszy.
Poprzez otwartość na doświadczenia innych osób możesz dokonać szybszego postępu na drodze rozwoju. Chiron
daje świadomość, iż świat nie jest jedynie mieszaniną molekuł i atomów, lecz przede wszystkim funkcjonuje on
dzięki spirytualnej i transcendentalnej idei, dlatego możesz przechodzić niekiedy bolesne doświadczenia,
prowadzące jednak do otworzenia się na tę bardziej metafizyczną rzeczywistość. Musisz jednak kontrolować swe
iluzje i wykształcony proces samooszukiwania. Ponadto, powinnaś zapanować nad poczuciem samotności, która
może się pojawić wraz z pogłębieniem się procesu samodoskonalenia oraz wiedzieć, że jest ono jedynie ułudą i
majaczeniem ego, bowiem dusza zawsze jest samotna.
SŁOŃCE w IX domu
Posiadasz szerokie poglądy, tolerancję oraz wzniosłe ideały. Jesteś zainteresowana w istnieniu powszechnego
porządku społecznego, rządzącego się prawami i tradycjami. Żywe zainteresowanie sprawami religijnymi i
duchowymi. Jesteś czynna przede wszystkim na polu religii, prawodawstwa, filozofii i wyższej edukacji. Chętnie
starasz się zdobyć wiedzę w tych dziedzinach i być w nich czynna zawodowo. Jest Ci dane zajmowanie wysokich
stanowisk w dyplomacji, urzędach wymiaru sprawiedliwości, duchowieństwie lub też bardzo odpowiedzialna praca
związana z eksportem. Niezależnie od rodzaju pracy będziesz odbywać dalekie podróże, a w każdym wypadku
zdobędziesz za granicą powodzenie i uznanie. Posiadasz wysoce rozwiniętą intuicję, często masz przebłyski
inspiracji pozwalające na twórcze rozwiązania problemów, albo wizje odnośnie przyszłości, graniczące z
proroctwem.
Szczególne zainteresowanie sprawami obcych krajów, krajami egzotycznymi i ich kulturą, sztuką i tradycjami.
Stąd też chętnie podróżujesz za granicę. Jeżeli jednak Słońce jest w znaku stałym - to prowadzisz osiadły tryb
życia, a podróże są podejmowane tylko w przypadku znalezienia odpowiedniej motywacji. W tym przypadku tylko
znak Lwa na szczycie IV domu może wskazywać na ewentualne osiedlenie się na obczyźnie. Siła wyrazu tych
impulsów zależy od całego horoskopu.
Postępowanie zgodne z jasno sprecyzowanymi prawami moralnymi, nawet jeśli te przekonania są zbyt sztywne i
przesadnie nabożne.
Jeśli Słońce jest neg. - możesz próbować narzucać innym swe przekonania religijne i swą moralność.
Przekonania religijne mogą być ekscentryczne. Możliwe kłopoty w uzyskaniu wyższego wykształcenia, problemy w
obcych krajach i z obcokrajowcami. Czasem dostosowujesz się pod względem moralności do innych osób, lecz
zazwyczaj jest to połączone z hipokryzją. Zapowiedź kłopotów natury prawnej, a powodzeniu przeszkadzać będą
przyczyny wynikające z różnicy poglądów Twoich i ewentualnych przeciwników czy narzuconych przez los
partnerów.
KSIĘŻYC w II domu
Wpływ Księżyca jest tutaj raczej korzystny, jednak ulega on ciągłym zmianom i wahaniom.
Silna potrzeba zabezpieczenia finansowego w celu zapewnienia korzystnej sytuacji domowej i rodzinnej. Możesz
zostać przedstawicielką handlową, pracownicą drobnego handlu, szczególnie towarami powszechnego użytku.
W związku najczęściej rządzisz Ty, a w każdym przypadku pragniesz rządzić kieszenią partnera. Dobre
samopoczucie psychiczne jest generalnie zależne od materialnego komfortu. Masz zdolności do robienia dobrych
interesów, szczególnie w sprawach związanych z żywnością, mieszkaniami i nieruchomościami. Umiejętność
"dorobienia się" w dużej mierze zależy od pozycji horoskopowej i aspektów Księżyca. Jeśli Księżyc jest w znaku
stałym lub ziemskim, widoki pod tym względem są pomyślne.
Jeśli Księżyc jest neg. - rozrzutność połączona z brakiem przewidywania.
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MERKURY w X domu
Zdobywasz wykształcenie z powodu ambicji zawodowych. Chcesz rozszerzyć wiedzę w celu zdobycia
zaszczytnego i lukratywnego stanowiska. Masz talent organizacyjny i umiejętność planowania na przyszłość. Twoja
droga życiowa jest celowa i wynika z przemyślanych planów, zamierzonych do osiągnięcia specyficznych celów.
Zręczność w kontaktach z ludźmi na stanowiskach przywódczych czy wpływowych, stąd też masz predyspozycje na
politycznego stratega i autorkę przemówień. Jesteś bystra, masz talent krasomówczy i zręczność w kierowaniu
interesami i w kontaktach publicznych, stąd też masz szansę zostać znanym politykiem o błyskotliwych ideach.
Możesz być zawodowo związany z masmediami, drukarnią, pisarstwem, publikowaniem, uczeniem się czy
wykładaniem.
Jeśli Merkury jest neg. - mogą pojawić się intrygi z powodu osobistych ambicji. Może temu towarzyszyć postawa
egoistyczna, zimna i czasami nieuczciwa, gdzie chorobliwa ambicja bierze pierwszeństwo przed wszelkimi
zasadami.
Sprawy rządzone przez planetę będącą w najściślejszym aspekcie z Merkurym, generalnie wpływają na karierę i
wykształcenie zawodowe.
WENUS w X domu
Ambicje towarzyskie i artystyczne. Możliwy jest wybór zawodu związanego ze sztuką. Posiadasz talent
artystyczny, masz szansę zdobycia uznania. Istnieje prawdopodobieństwo poślubienia osoby, która umożliwi
uzyskanie statusu społecznego i bogactwa. Zabiegasz o dobre i przyjacielskie stosunki z przełożonymi i osobami
wpływowymi. W kontaktach z płcią przeciwną osiągasz wiele sukcesów, co może być pomocne w budowaniu
kariery.
Jeśli Wenus jest neg. - bezustanne dążenie do kariery, przy czym łatwo zapominasz starych znajomych, gdy tylko
osiągniesz kolejny jej szczebel.
MARS w X domu
Pragniesz uznania i stanowiska. Jesteś niezwykle energiczny w dążeniu do kariery, masz silną potrzebę
rywalizacji. Potrzeba ta zwykle prowadzi Cię do takich dziedzin, jak polityka i zarządzanie. Masz inicjatywę i
zręczność przy podejmowaniu praktycznych przedsięwzięć. Masz predyspozycje na wybitną przywódczynię
politycznego. Umiejętność walki oraz zawodowe ambicje mogą przynieść Ci uznanie i sławę.
Jeśli Mars jest neg. - skłonność do stosowania niegodziwych sposobów dla osiągnięcia władzy i pozycji. Skutkiem
tych działań może być zła opinia i nagłe niepowodzenie. Mogą się nasilić skrajnie materialistyczne ambicje
zaprzeczające wartościom ogólnoludzkim - w stopniu zależnym od innych czynników horoskopu. W skrajnym
przypadku - może wystąpić dążenie do władzy za wszelką cenę.
JOWISZ w I domu
Optymistyczna i towarzyska natura. Koncentrujesz się na jasnych stronach życia. Jesteś uczciwa i godna
zaufania, przyjacielska i życzliwa, a przez to popularna i lubiana. Twój optymizm i pewność siebie wzmacniają
zaufanie innych. Zachowujesz się z godnością, szczególnie w późniejszym wieku.
Jeśli Jowisz jest poz.- predyspozycje do przywództwa duchowego lub naukowego. Możesz być uznana za
autorytet w zakresie religii, filozofii lub kształcenia. Zdobywasz wykształcenie w tych dziedzinach, aby lepiej
przygotować się do wypełnienia swych zadań. Zazwyczaj szczęście nie opuszcza Cię przez całe życie, zdajesz się
znajdować pod opieką Opatrzności, która zawsze się Tobą opiekuje, chociaż ta pomoc może nadejść w ostatniej
chwili. Masz silne przekonania religijne i moralne.
Jeśli Jowisz znajduje się w korzystnym znaku i tworzy silne aspekty z Uranem, Neptunem lub Plutonem - możesz
mieć dar proroctwa dotyczący przyszłego losu ludzkości.
Jeśli Jowisz jest neg. - tendencja do tycia, szczególnie w późniejszych latach. Może również wystąpić nadmierne
rozpieszczenie i wyolbrzymione poczucie własnej wartości. Często przesadzasz i czynisz obietnice bez pokrycia.
SATURN w X domu
Silne ambicje zawodowe. Dążenie do zdobycia znaczącej pozycji góruje nad innymi pragnieniami, uwidacznia się
to szczególnie przed 29 rokiem życia. Sukcesy zdobycie autorytetu, bogactwa i wysokiego czy nawet
przywódczego stanowiska dzięki mozolnej pracy i uczciwości.
Przy neg. Saturnie - przeszkody, rozczarowania oraz brak okazji i bezpieczeństwa w sprawach związanych z
karierą. Skłonność do poświęcania swych zasad w celu zaspokojenia ambicji, co może prowadzić do utraty
szczęścia, publicznej hańby czy utraty stanowiska. Powinnaś zwracać szczególną uwagę na swoje zasady
postępowania. Jeśli tego nie uczynisz, możesz znaleźć się w niebezpieczeństwie, grozi Ci utrata czci, możesz też
obarczyć siebie ciężką winą karmiczną. Za odrzucenie uniwersalnych praw płaci się wysoką cenę.
Jest ważnym, aby ambicja i sukces nie służyły własnym celom, lecz ogólnemu porządkowi społecznemu. Jest
konieczne, aby motywy działań mających na celu zdobycie władzy były dokładnie weryfikowane. Masz zdolności
organizacyjne i przywódcze oraz dalekowzroczność, co sprzyja osiągnięciu stanowisk kierowniczych w polityce i
interesach.
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URAN w VI domu
Niezwykłe i postępowe metody pracy i świadczenia usług. Mogą występować zainteresowania
niekonwencjonalnymi metodami leczenia, jak np. leczenie muzyką, homeopatia, psychoterapia lub specjalnymi
metodami odżywiania. Predyspozycje na elektronika, programistkę, specjalistkę współczesnych dziedzin techniki, a
pomysły dotyczące rozwoju nowych technik umożliwiają osiągnięcie wyjątkowych wyników. Uzdolnienia
matematyczne lub przyrodoznawcze oraz szczególna pomysłowość w rozwiązywaniu praktycznych problemów.
Zawierasz przyjaźnie dzięki swej pracy, bierzesz udział w przedsięwzięciach zespołowych. Stosunki z
pracownikami są przyjacielskie i inspirujące. Jesteś aktywna w związkach zawodowych. Jesteś wyjątkowo
krytyczna w odniesieniu do warunków pracy i układów międzyludzkich w pracy. Jeśli sprawy te nie odpowiadają Ci,
to zmieniasz pracę. W pracy chcesz mieć swobodę działania, zbyt surowy lub natrętny nadzór irytuje Cię i działa
deprymująco.
Przy neg. Uranie - stosunki z pracownikami są napięte i nieharmonijne. Niemożność zaakceptowania pracy
rutynowej, co powoduje częste zmiany miejsca pracy i brak stabilizacji w zatrudnieniu. Możesz porzucić pracę lub
nagle rozwiązać umowę o pracę. Skłonności do nerwowości i drażliwości, co bywa przyczyną chorób.
NEPTUN w II domu
Idealistyczne nastawienie do pieniędzy i dóbr materialnych. Masz szeroki gest, jesteś zawsze gotowa do
finansowego wspierania akcji humanitarnych, czy związanych z wyższymi celami. Wyczucie w sprawach
finansowych i zdobycie bogactwa. Czasami pieniądze mogą być zdobyte nieoczekiwanie, ale też i w ten sposób
mogą być utracone. Jesteś ekstrawagancka i masz trudności z utrzymaniem swego stanu posiadania. Takie
tendencje muszą być opanowane rozważnym prowadzeniem rachunków. Musisz nauczyć się stać obiema nogami
na ziemi.
Jeśli Neptun jest neg. - masz usposobienie niepraktyczne i albo jesteś niezdolna do gospodarowania pieniędzmi,
albo zbyt wygodna, aby pracować na własne utrzymanie. Jest również możliwość, że będziesz wykorzystywana i
pozbawiona samodzielności oraz będziesz potrzebowała pomocy finansowej.
PLUTON w III domu
Bystry umysł umożliwiający poznanie podstawowych zasad bytu. Poglądy są precyzyjnie formułowane i głośno
manifestowane. Zazwyczaj nie zmieniasz przekonań, chyba że udowodni Ci się oczywiste kłamstwo. Dzięki swej
pomysłowości pozyskujesz przyjaciół i partnerów pomocnych przy doskonaleniu swych idei. Posiadasz bogate
możliwości umysłowe i talent naukowy. Możesz interesować się także studiowaniem okultyzmu.
Ze względu na różne okoliczności często ponosisz odpowiedzialność za przechowywanie i gromadzenie
znaczących tajnych informacji, a to co dalej przekażesz, może wywołać poważne następstwa.
Masz skłonności do podejmowania tajemniczych podróży, w czasie których mogą nastąpić niezwykłe wydarzenia,
w tym i wypadki.
Jeśli Pluton jest neg. -Twoje podstępne działania mogą spowodować niezadowolenie i wrogość rodzeństwa i
sąsiadów. Mogą mieć także miejsce kłótnie i ukryte spory ze współpracownikami i instytucjami społecznymi.
W późniejszym wieku zainteresowania okultystyczne.
WĘZEŁ KSIĘŻYCOWY PŁN w VIII domu
Jesteś rozdarta pomiędzy tymi dwoma pragnieniami: pragniesz maksymalnie zbliżyć się do otoczenia,
jednocześnie chcąc pozostać silną, niezależną, wolną jednostką. Dlatego próbujesz być kimś w społeczeństwie;
pozycja z jednej strony daje Ci pewną władzę, ale z drugiej strony znajdujesz się pod krytycznym naciskiem
społeczeństwa. Musisz zrozumieć te dwa przeciwstawne roszczenia, zachowując rozsądek w ocenie, nie uciekając
się do taniego kompromisu między interesami zbiorowości, a indywidualnym rozwojem, dzięki czemu możesz
osiągnąć duchową osobistą harmonię. Musisz mieć zdrowy stosunek do otoczenia, którego praw przestrzegasz, w
którym spełniasz swoje obowiązki nie hamując jednak własnego duchowego rozwoju. Wymaga to wewnętrznej i
zewnętrznej niezależności, jest to otrzymywanie i oddawanie, branie i dawanie; ale nie wolno poddać się pokusie
zdobycia korzyści. Potrzebny jest tutaj zdrowy rozsądek i rozwaga, staranne przestrzeganie praw, także praw
obowiązujących w sympatiach i wzajemnych kontaktach.
Trzeba doprowadzić do równowagi tego, co duchowe, z tym, co materialne. Jesteś pod stałą kontrolą, by nie
myśleć ciągle o swym statusie materialnym jako ostatecznym sensie i celu. Chodzi o to, aby przezwyciężyć
przywiązanie do tego, co materialne, namacalne; po to, by mogło narodzić się to co żywe, ludzkie.
LILITH w XII domu
Pojawia się wiele błędów życiowych spowodowanych alkoholem lub narkotykami, w celu ucieczki od prawdy,
ominięcia rzeczywistości. Wciąż myśląc o przeszłości następuje zatracenie teraźniejszości. Poprzez unikanie
skupiania się na problemie oraz stawania twarzą w twarz z życiem, narażasz się na ciągły zamęt w życiu. Przez
długi okres możesz ignorować swój prawdziwy potencjał, ale w końcu musisz się ocknąć, przyznać do swoich
błędów. Za twoimi plecami rozgrywa się wiele oszustw głównie dlatego, że nie zwracasz uwagi na swoje sprawy,
nie pilnujesz ich. Pozwalając na to, popadasz w pewien rodzaj niewoli, czasem ma to związek z moralnym,
religijnym podłożem. Możesz być zmuszona do jakiejś pracy z powodu nie spełnienia czyichś obietnic.
Znosisz wiele cierpień poprzez moralne załamania - swoje własne, jak i tych, których kochasz. Przeżywasz
emocjonalne cierpienia, ponieważ twój system nerwowy jest osłabiony. Przyjemności seksualne mogą być
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osłabione poprzez związek z jakąś przemocą, nieczystością. Możliwy wręcz poetycki smutek w miłości.
Ryzykujesz utratę swojej osobowości poprzez naśladowanie lub imitowanie innych. Demoralizacja niszczy
zupełnie wiarę w siebie. Żeby przywrócić tą wiarę, konieczne jest ciągłe sprawdzanie samej siebie. Przyznanie się
do swojej słabości jest początkiem nabierania siły. Jedno z najtrudniejszych zadań to konfrontacja z potrzebami
własnego zdrowego rozsądku. To pozwoli Ci pozbyć się strachu. Gdy już to osiągniesz, staniesz się strażniczką
osób ze swojego otoczenia.
Świat sztuki, okultyzmu, mistycyzmu wraz z ich dziwaczną naturą fascynują Cię. Studiowanie tego daje nagrodę w
postaci znajomości niewidzialnych mocy. Pomocna może się okazać umiejętność rozpoznawania snów i ich
tłumaczenia.
Przypadki kalectwa są dziełem Lilith.
Chiron w II domu
Chiron uczy Cię wykorzystywać własne zasoby i środki, by w pełni wyrazić i dostrzec drogę wiodącą ku
samorealizacji. Musisz uczyć się wykorzystywać własny system wartości tak, aby służył twojemu rozwojowi, a nie
ograniczał twoich możliwości. Sytuacje życiowe, jakie Cię spotykają, pogłębiają rozumienie stanowiska
zajmowanego wobec stanu posiadania i poczucia własności. Przez cały czas szukasz nowych dróg zaspokojenia
poczucia bezpieczeństwa i komfortu psychicznego. Bolesne doświadczenia uczą Cię zmiany hierarchii ważności
oraz systemu wartości.
Kluczem do rozwiązania problemów jest koncentracja na samoocenie oraz efektywnym korzystaniu z własnych
potencjałów. Musisz nauczyć się wykorzystywać swoją własność w twórczy sposób tak, by służyła ona postępowi, a
nie jedynie utożsamianiu się z nią. Jeśli nie wykorzystujesz zawartych tutaj możliwości, Chiron może bardzo ciężko
Cię doświadczać, abyś zrozumiała, że niczego Ci nie brakuje do rozwoju, bowiem zostało Ci ofiarowane ludzkie
ciało, jako świątynia duszy.
SŁOŃCE - sekstyl - LILITH
Gdy już rozpoznane zostanie czułe miejsce, problemy dot. spełnienia, potrzeby sukcesu - mogą zostać
odpowiednio rozpracowane.
SŁOŃCE - trygon - KSIĘŻYC
Masz równowagę między wolą, a nawykami i emocjami. Reagujesz na bodźce w sposób, który następnie może
zostać świadomie i we właściwy sposób rozwinięty przez twoje ego. Potrafisz wyciągać nauki z przeszłych
doświadczeń i wykorzystać je dla realizacji swojego przeznaczenia. Twoi rodzice wywierali korzystny wpływ na twój
rozwój. Prawdopodobnie zachęcali Cię do wyrażania swej indywidualności, tak że mogłaś stać się bardziej sobą,
niż odbiciem ich marzeń. Przez całe życie powinnaś łączyć Cię z nimi, a także z innymi członkami rodziny tworzyć
silny i pozytywny związek.
Jedynie inne negatywne aspekty Słońca lub Księżyca mogą skomplikować wspomniane plusy. W takich
przypadkach jednak sama sobie jesteś winna, jeśli będziesz napotykała kłopoty; korzystne wpływy działają bowiem
nieustannie, co w końcu zrozumiesz. Twoim problemem jest to, że często pozostajesz bierną, gdy powinnaś
konsekwentnie domagać się należnych sobie praw.
Posiadasz wiele twórczych talentów, mających zastosowanie szczególnie w kontaktach z innymi ludźmi. Dzieci i
młodzież dobrze czują się w twoim towarzystwie; starają się wydobyć z siebie najlepsze cechy, aby sprawić Ci
przyjemność. Widzą, że ich los nie jest Ci obojętny i zawsze będą Cię dobrze wspominać.
Jesteś pewna siebie i optymistyczna. Jeśli chcesz, możesz zdobyć uznanie. Posiadasz dużo szczęścia, a także
łatwo sobie radzisz na kierowniczych stanowiskach. Wydając innym polecenia, zawsze masz na uwadze, jak mogą
oni na nie zareagować. Potrafisz, używając tylko perswazji, skłonić ludzi, aby robili to, czego chcesz. Łagodność i
dobre maniery stanowią niewątpliwy plus ułatwiający Ci karierę. Twoja szczerość i uczciwość sprawiają, że jesteś
lubiana, zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn, na których działasz pociągająco. Promieniujesz ciepłem i
przyjaźnią, tak wobec przypadkowych znajomych, jak i najbliższych. Gdziekolwiek się pojawisz, wszyscy długo Cię
pamiętają.
Nie doceniasz swoich możliwości osiągnięcia szczytów w dziedzinach, które lubisz. Powinnaś wybrać sobie
zajęcie dające Ci możliwości rozwoju. Szczególnie należy Ci polecić pracę w kontakcie z innymi ludźmi, jako że
dzięki swojemu spokojowi potrafisz świetnie sobie radzić w każdej możliwej sytuacji.
Masz silną żywotność, dobre zdrowie, odporność i umiejętność regeneracji sił.
SŁOŃCE - trygon - URAN
Jesteś atrakcyjna, masz zdolności przywódcze, umiejętność twórczego myślenia oraz praktycznego działania.
Mając głębię duchową, możesz mieć styczność z wyższymi źródłami duchowymi. Posiadasz w sobie jakiś
magnetyzm sprawiający, że ludzie lubią przebywać w twoim towarzystwie. Osiągasz wiele satysfakcji dzięki
swojemu liberalnemu spojrzeniu na świat oraz zrozumieniu dla innych ludzi. Pojawiają się intuicyjne przebłyski
intelektu, potrafisz znakomicie wykorzystać posiadane niemałe talenty. Na całe szczęście własne osiągnięcia nie
robią na Tobie przesadnego wrażenia, nie można więc ciebie posądzić o egotyzm. Znasz zarówno swoje
możliwości, jak i wady; starasz się jednak przede wszystkim podkreślać swoje dobre strony.
Masz silną wolę i jesteś chętna do eksperymentowania na nowych polach doświadczeń. Jesteś pionierką nowych
idei i badań, opowiadasz się za wprowadzeniem w życie reform. Przejawiasz humanitarną postawę i uważasz za
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konieczną realizację idei braterstwa w imię jedności całej ludzkości. Skłaniasz się ku studiom naukowym lub
okultystycznym.
Niewiele jest rzeczy, których nie mogłabyś osiągnąć, gdy sobie to postanowisz. Posiadasz niewyczerpany zasób
pomysłów. Łatwo przychodzi Ci osiągnięcie sukcesu, chyba że stają temu na przeszkodzie inne czynniki
horoskopu. Wewnętrzną satysfakcję może dać Ci praca w służbie innym, na przykład w szkolnictwie, rodzajach
grupowej terapii, czy pomocy społecznej. Możesz zostać dobrym astrologiem. Czasami jedyną nagrodą jakiej
pragniesz, jest świadomość, że zrobiłaś coś ważnego dla innych.
Ludzie lgną do Ciebie, ponieważ bardziej interesujesz się nimi, niż sobą samą. Napawasz ich tak potrzebnym
entuzjazmem i czymś w rodzaju siły życiowej, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Gdy ktoś potrzebuje twojej
pomocy, wyczuwasz to intuicyjnie i niezwłocznie mu jej udzielasz. Nigdy nie traktujesz czyichś problemów
powierzchownie - zawsze podchodzisz do nich z pełną powagą.
Swojemu życiowemu partnerowi dostarczasz wiele entuzjazmu i optymizmu. Nieustannie wzbudzasz jego
zainteresowanie i ekscytujesz czymś nowym. Otwartość, z jaką wyrażasz swoje uczucia, spotyka się z ciepłym
przyjęciem drugiej strony i sprawia, że związek układa się pomyślnie.
SŁOŃCE - kwinkunks - NEPTUN
Uważasz swoje obowiązki za najważniejsze na świecie. Nieustannie się dla kogoś poświęcasz. Wierzysz tym,
którzy mówią, że tylko Ty możesz rozwiązać ich problemy. Z takim nastawieniem wyszukujesz najtrudniejsze
zadania, aby wypróbować swoją chęć służenia ludziom. Tak bardzo jesteś niepewna siebie, że ciągle szukasz dróg
dowartościowania się. Służąc innym ludziom uszczuplasz jednak swoje własne zapasy energii.
Trudno Ci będzie osiągnąć sukces zawodowy, ponieważ zbytnio pochłaniają Cię sprawy mało istotne.
Przykładając zbytnią wagę do błahych spraw, możesz w nich na dobre ugrzęznąć. Aby móc wyrazić swoje twórcze
możliwości, musisz stać się bardziej samolubna. Gdy zdobędziesz już poczucie własnej wartości, zawsze znajdą
się jeszcze możliwości służby innym. Będziesz mogła się doskonale spełnić pracując w opiece społecznej, w
szpitalu, grupowych terapiach, badaniach medycznych, czy rehabilitacji. W pracy powinnaś wyznaczyć sobie
dokładny zakres obowiązków i nie robić więcej, niż to jest wprost wymagane. Innymi słowy nie bądź popychadłem.
Masz skłonności do tworzenia związków z tymi, których potrzebujesz, a faktycznie to Ty jesteś im potrzebna.
Masz moralny obowiązek być pożyteczną dla innych, ale bądź nieufna i nie daj się wciągnąć w pułapkę. W
sytuacjach wątpliwych decydujesz na korzyść innych, aby potem spostrzec, że zostałaś źle oceniona.
Nie powinnaś pozwolić innym na traktowanie siebie jako człowieka, na którego można przerzucić wszystkie swoje
problemy. Jeśli ktoś potrzebuje "spowiednika", powinien zwrócić się do zawodowego doradcy, gdyż Ty nie
dostaniesz nic w zamian. Ludzie tacy nigdy bowiem nie odwdzięczą się za wszelakie ciężary, jakie przerzucają na
twoje barki.
SŁOŃCE - opozycja - PLUTON
Bardzo nie lubisz znajdować się w sytuacji, której nie jesteś pewna. Zaatakowana przez kogoś przyjmujesz
pozycję obronną. Dla zapewnienia sobie zwycięstwa uciekasz się jednak do ekstremalnych środków. Zakładasz z
góry, że rywal jest silniejszy od Ciebie, a twoja pozycja zagrożona. Czasami chcąc się obronić, możesz zaatakować
pierwsza i potem żałować swojego zuchwałego działania. Jeśli okazuje się, że w żaden sposób nie możesz wygrać,
potrafisz odwrócić się do niebezpieczeństwa plecami i udawać, że go nie ma. Innym razem będziesz zachęcała do
działania innych, samej zachowując siły.
Twoje ekstremalne usposobienie pozbawia Cię możliwości współpracy z ludźmi, którzy mogliby Ci znacznie
pomóc. Swoją wolę wyrażasz w sposób tak wyzywający i agresywny, że tylko najodważniejsi mogą to wytrzymać.
Musisz starać się zachowywać bardziej logicznie i wykazywać większą skłonność do kompromisu. Możesz starać
się wykorzystywać seks i jego siłę jako broń przeciwko innym. Musisz uważać, aby nie zniszczyć przy tym samej
siebie.
Najważniejsze zadanie, jakie stoi przed Tobą, to zauważenie, że inni też mają prawo do swojej indywidualności.
Jeśli tego nie uczynisz, będziesz miała kłopoty z uzyskaniem pomocy ze strony kogokolwiek. Możesz też
doświadczyć trudności z odzyskiwaniem pieniędzy od swoich dłużników. Jeśli jednak nauczysz się współpracować
z ludźmi, przed którymi czujesz lęk, problemy te okażą się być tylko chwilowymi. Nie powinnaś podejrzliwie
podchodzić do każdego, z czyim zdaniem choć w kawałku się nie zgadzasz.
Z czasem nabędziesz wystarczającej pewności siebie, aby móc podejmować własne decyzje. Nie będziesz miała
wątpliwości co do swojej wartości, zniknie również twój niepokój o bezpieczeństwo sytuacji domowej i zawodowej.
W pewnym momencie swojego życia przejdziesz wielką przemianę wewnętrzną. Od tego momentu staniesz się
całkowicie samodzielna. Gdy zaczniesz lubić innych, zamiast się ich obawiać, zdasz sobie sprawę, że potrafisz
samodzielnie zrealizować swoje cele.
Jeśli jest to możliwe, nie powinnaś brać udziału w wojnie i przewrotach społecznych i politycznych, gdyż stanowią
one dla Ciebie wyjątkowe źródło niebezpieczeństwa.
KSIĘŻYC - koniunkcja - CHIRON
Wiele okoliczności w życiu powoduje, iż już dosyć wcześnie potrzebujesz uargumentowanych filozoficznie
wyjaśnień na temat słabości ludzkiej natury. Niekiedy wystarczającym wyjaśnieniem mogą okazać się rozważania
natury religijnej. Możesz pragnąć rozprzestrzeniać swój konstruktywny wpływ na innych, lecz trudno jest Ci zaufać
osobom z otoczenia, w którym przebywasz. Już w młodości ustalasz sobie kryteria, według których będziesz
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kierował się w życiu, zapewniając sobie poczucie jak największego bezpieczeństwa.
Rozwijasz w swoich dzieciach ciekawość świata oraz praw rządzących życiem. Będą one wzrastały w przekonaniu
o potrzebie chęci niesienia pomocy innym .
KSIĘŻYC - sekstyl - PLUTON
Potrafisz ciągle odradzać w sobie witalność, co wzmacnia wytrzymałość i zdrowie. Czynisz konstruktywny użytek
ze swej woli, włączając w to swoją wyobraźnię. Umiesz pozbyć się starych, niekorzystnych przyzwyczajeń natury
emocjonalnej. Jesteś w stanie zmienić na lepsze sprawy praktyczne i swoje życie uczuciowe, potrafisz zrozumieć
miłość w sposób intelektualny. Zawsze starasz się poznać motywy kierujące innymi, szczególnie tymi, w stosunku
do których jesteś jakoś zaangażowana emocjonalnie. Twoje emocje są niezwykle potężne, a miłość stanowi coś
bardzo ważnego. Nie ukrywasz swoich uczuć i tego samego oczekujesz od innych. Czymś bardzo istotnym jest dla
Ciebie słyszeć, jak ktoś wyraża swą miłość do Ciebie. Wiesz, jak rozdzielić swe uczucia. Potrafisz dać swoim
dzieciom i bliskim przyjaciołom tyle ciepła, ile potrzebują, pozostawiając jednak to, co w Tobie najgorętsze dla tej
jedynej ukochanej osoby.
Rozumiesz cierpiących i chętnie idziesz z pomocą, aby ulżyć ich doli. Niezwykle pomysłowa w radzeniu sobie z
codziennością, chętnie przyswajasz sobie nowe idee czyniące życie łatwiejszym. Nie zapominasz o swym
środowisku, ani też o obowiązkach obywatelskich.
Posiadasz szczególną zdolność porozumiewania się z młodzieżą oraz rozumienia jej problemów. Ufa Ci ona,
ponieważ widzi twoje szczere zainteresowanie jej sprawami. Autorytet w twojej osobie nie przeraża, lecz budzi
szacunek. Promieniujące z Ciebie ciepło i łagodność pomagają młodzieży w czasie dojrzewania.
Masz smykałkę do biznesu i dobrze radzisz sobie z zarządzaniem. Cechy te umożliwiają Ci zdobycie materialnego
bezpieczeństwa. Jesteś bardzo uporządkowana i potrafisz tak poustawiać sobie życie, aby pozbyć się
niepotrzebnych spraw, które przeszkadzają w rozwoju. Znajdujesz też nowe zastosowania bezużytecznych dóbr,
względnie pozbywasz się ich. Dzięki swej umiejętności rozumienia innych, nadajesz się wspaniale do zawodów
wymagających kontaktów z ludźmi, czy też związanych z ubezpieczeniami, finansami, rehabilitacją lub
fizykoterapią.
KSIĘŻYC - sekstyl - ASCENDENT
Jesteś zrównoważona emocjonalne, masz harmonijny związek pomiędzy świadomością a podświadomymi
przyzwyczajeniami, uczuciami i emocjami.
Jesteś bardzo wrażliwa na to, co inni o Tobie mówią. Zdajesz sobie jednak z tego sprawę i próbujesz jakoś temu
zaradzić. Starasz się również zrozumieć różne wydarzenia towarzyszące twojemu życiu, tak aby panowała w nim
harmonia. Nie zawsze jednak tak było; w młodości bardzo obawiałaś się on krytyki ze strony innych, a także tego,
że nie radzisz sobie w życiu tak, jak powinnaś. Również później masz czasami trudności z odróżnieniem faktów od
fikcji - choć z czasem tego się uczysz. Nie stajesz się jednak przez to mniej wrażliwa, a jedynie mądrzejsza. Masz
skłonności do zbyt emocjonalnych reakcji w kontaktach z innymi, a także niedoceniania swych umiejętności
radzenia sobie w napotykanych sytuacjach. Nie masz jednak żadnych podstaw, aby tak myśleć; większość ludzi
uważa Cię za osobę ze wszech miar kompetentną.
Masz dobrą współpracę z innymi ludźmi, zwłaszcza harmonijne kontakty z kobietami. Posiadasz szerokie grono
znajomych, z którymi spędzasz wiele miłych chwil. Uwielbiasz dyskusje na wszelkie tematy. Jesteś niezwykle
oczytana i do każdej rozmowy możesz wnieść coś interesującego. Masz niezliczoną ilość pomysłów, które powinny
przynosić Ci korzyści materialne. Twoje konstruktywne sugestie mogą bardzo przypaść do gustu przełożonym. W
ogóle praca jest dla Ciebie dość ważna. Chętnie podejmujesz się swych zadań i chcąc udowodnić swe
kompetencje, starasz się z nich jak najlepiej wywiązać. Osiągając wyznaczone sobie cele, nieustannie dążysz do
doskonałości. Jeśli tylko pokonasz swe uczucie niższości, będziesz mogła sprostać każdemu wyzwaniu.
Wiążąc się z partnerem masz nadzieję zyskać uznanie za wkład, jaki dajesz w ów związek. Nie uchylając się nic
od swych obowiązków, potrafisz i chcesz dzielić z partnerem wspólne zainteresowania. Większość ludzi dostrzega
to, jednakże niektórzy mogą próbować wykorzystać twoją ustępliwą naturę.
KSIĘŻYC - sekstyl - LILITH
Umiejętność przezwyciężenia frustrujących warunków dot. spraw publicznych, rodzinnych i różnych kontaktów
życiowych.
KSIĘŻYC - trygon - URAN
Jesteś kobietą niezmiernie ciekawą, chcącą wiedzieć wszystko o wszystkim. Zawsze poszukujesz niezwykłych
przeżyć. Z łatwością przyswajasz sobie wiedzę. Na życie patrzysz z szerokiej perspektywy i rzadko kiedy skupiasz
swoją uwagę na sprawach mniej ważnych. Twoja błyskotliwa i burzliwa osobowość oczarowuje innych, a bogata
osobowość przyciąga szerokie grono przyjaciół. Potrafisz wysłuchać innych, w dyskusji możesz jednak twardo
obstawać przy swoim zdaniu, ponieważ jesteś dobrze uzbrojona w fakty.
Tryskasz zdrowiem i jesteś stanowcza. Wychowanie w dzieciństwie przygotowało Cię dobrze do radzenia sobie w
każdej sytuacji. Darzysz szacunkiem każdą legalną władzę, nie zgodzisz się jednak, aby ktoś ją sprawował w
sposób nieodpowiedzialny.
Masz oryginalną, spontaniczną wyobraźnię i obrotność w interesach, które wiążą się z nowościami i wynalazkami.
Twój temperament skłania Cię ku zawodom, w których mógłbyś służyć raczej grupom, niż jednostkom. Szczególnie
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możesz się więc sprawdzić jako nauczyciel, polityk, czy też pracując w szeroko zakrojonych programach pomocy
społecznej. Potrafisz przemawiać do tłumów w sposób odpowiednio udramatyzowany, wzbudzając w słuchaczach
pozytywne reakcje. Twoje myśli zwracają się ku przyszłości i z łatwością możesz tworzyć podstawy pod przyszły
rozwój dla dobra całego społeczeństwa. Ludzie będą Cię często prosili o pomoc w określeniu celów, do których
powinni dążyć. Nawet nie zdając sobie z tego sprawy, wypowiadasz głębokie prawdy, ukazujące czasami duchową
mądrość.
Z łatwością łączysz przeszłość ze swoimi planami na przyszłość. Nie ma wokół Ciebie konfliktu, jakiego nie
byłabyś w stanie szybko rozwiązać. Ponieważ jesteś zawsze otwarty na prawdę, odpowiedź, jakiej potrzebujesz,
zawsze znajduje się na podorędziu. Możesz posiadać zdolności paranormalne, interesować się astrologią i wiedzą
okultystyczną. Możesz odnieść sukces zajmując się okultyzmem zawodowo. Twój partner powinien podzielać twoje
szerokie zainteresowania i myśleć w podobny do Ciebie sposób, gdyż w przeciwnym razie znudziłabyś się
związkiem z nim.
Dom, rodzice lub sytuacja domowa mogą być niezwykłe.
MERKURY - koniunkcja - MARS
Jesteś kobietą o niespokojnym umyśle, nieustannie żądną nowych informacji, mającą jednak poczucie, że
odpowiedzi, jakie otrzymujesz, nie są pełne i ostateczne. Nosisz w sobie wiele twórczych pomysłów, które z
entuzjazmem realizujesz. Brak Ci jednakże cierpliwości, aby przez dłuższy czas skupiać się na jednej sprawie.
Sposób twojej ekspresji jest gwałtowny i niezwykle bezpośredni. Niezależnie od tego, jaką zajmujesz pozycję,
jesteś pewna własnego zdania i zawsze starasz się je wygłosić. Potrafisz i lubisz dyskutować, chętnie poruszasz
kontrowersyjne tematy. Jeśli jednak nie przeczą temu inne czynniki horoskopu - nie zadajesz sobie trudu poznania
wszystkich faktów, zanim wyrazisz swe zdanie. Jesteś zawsze pewna, że racja jest po twojej stronie i często
przedwcześnie wyrażasz swój sąd. Nie jest Ci łatwo powiedzieć "przepraszam", kiedy się pomylisz; możesz to
jednak zrobić, gdy przyniesie Ci to jakąś korzyść. Masz skłonności do wtrącania się w dyskusje innych i
zwiększania ich antagonizmu, odzywając się nie pytana o zdanie. Prawie nic nie zdoła umknąć twej uwadze i jest
duża szansa, że usłyszysz pod swym adresem - "o, idzie ta wszechwiedząca".
Mając tak bystry umysł, twórcze pomysły i agresywne usposobienie, możesz czuć się dobrze w wielu zawodach.
Możesz zostać na przykład nauczycielem, prawnikiem, śpiewakiem, aktorem czy pisarzem. Duże predyspozycje na
reportera lub badacza, gdyż masz umiejętność zdobywania informacji. Może pojawić się zainteresowanie polityką i
pisaniem przemówień. Zawody te mogą dać Ci nieograniczone możliwości pokazania swych zdolności. Ponieważ
posiadasz wiele energii do osiągania wyznaczonych sobie celów, możesz sama sobie ustalić kryteria rozwoju.
Najlepiej by było, abyś pracowała sama. Niewielu ludzi odznacza się wystarczającą ilością energii, aby móc
dotrzymywać Ci kroku, Ty natomiast mogłabyś być brutalnie szczera w przywoływaniu ich do porządku, jeśli byś
sądziła, że poruszają się zbyt ślamazarnie. Nawet gdybyś nie miała racji, nikt by nie mógł Cię do tego przekonać.
Gdy zainteresujesz się jakąś drugą osobą, nie lubisz, aby twoje starania zostały odrzucone. Jeśli jednak tak się
stanie, nie przejmujesz się tym zbyt długo. Jako że patrzysz w przyszłość i rzadko oglądasz się za siebie, czujesz
że zawsze możesz jeszcze spotkać kogoś nowego. Postawa taka powoduje jednak, iż cały czas popełniasz te
same błędy.
Twoje decyzje są klarowne i konsekwentnie realizowane. Nie zwracasz jednak uwagi na przeszłe doświadczenia i
nie wyciągasz z nich wniosków. Usprawiedliwiasz się tym, że jesteś zbyt zajęty, aby zajmować się nieistotnymi
sprawami. Wskazane by było, abyś jednak poświęciła trochę czasu na przeanalizowanie owych pozornie mało
znaczących zdarzeń, ponieważ mogą one ukazać, dlaczego nie wiedzie Ci się tak dobrze, jakby mogło. Powinnaś
spróbować żyć trochę wolniej. Twój umysł pędzi do przodu z karkołomną prędkością, co odbija się niekorzystnie na
systemie nerwowym. Umysł pozostanie zdrowy i pełen zapału, jednakże ciało może nie wytrzymać nadmiernego
wysiłku, jakiego od niego oczekujesz.
WENUS - koniunkcja - MARS
Kochasz życie, masz dużo ciepła i siły. Jesteś pełna różnorakich pragnień, którym musisz nieustannie dawać
wyraz. Możesz je zaspokajać poprzez związki z innymi, jesteś jednak również otwarta na inne sposoby, nie musisz
więc przeżywać frustracji, jeśli coś się nie uda. Mogą być to na przykład działania artystyczne lub społeczne, które
same w sobie mogą dać Ci wiele satysfakcji, a także dostarczyć możliwości spotkania ludzi, z którymi będziesz
mogła się zidentyfikować i związać. Promieniujące od Ciebie ciepło oraz szczodra natura przyciągają innych,
możesz jednak w nieświadomy sposób zachowywać się wobec nich cokolwiek dwuznacznie. Ludzie mogą opacznie
zrozumieć twoje intencje, przez co możesz doświadczyć pewnych kłopotów.
Będąc niezwykle otwartą na nowe znajomości, nie jesteś wybredna w stosunku do ludzi, z którymi się stykasz. W
stosunkach z mężczyznami jesteś stroną aktywną, przez co możesz być odbierana jako zbyt pewna siebie. Twoja
agresywność zwiększa jednak szanse na zwycięstwo we współzawodnictwie z innymi, jako że nie spoczniesz,
dopóki nie zademonstruje wszystkich swych możliwości.
W sprawach zawodowych zwracasz na siebie uwagę swą determinacją, aby mieć takie same możliwości, jak inni.
Najlepiej będzie Ci się prawdopodobnie pracować w zawodach wymagających kontaktu z ludźmi. Praca samotna,
bez kontaktu ze współpracownikami oraz zwykłymi ludźmi, nie da pełnej satysfakcji i będzie prawdopodobnie Cię
nudzić. Masz w sobie zbyt wiele energii, aby czuć się szczęśliwą z dala od miejsc, gdzie coś się dzieje, czy też bez
trudności, jakie niosą ze sobą bliskie kontakty z innymi.
Masz silny seksualizm, w miłości dużą rolę gra strona fizyczna. Ciągnie Cię do ludzi aktywnych, agresywnych oraz
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śmiałych w sprawach partnerskich. Nie mogą oni jednak próbować zapanować nad Tobą. Uważasz się bowiem za
kobietę wolną i nie będziesz tolerowała nikogo, kto próbowałby Cię ograniczać. Chociaż od innych oczekujesz
kompromisu, samej ciężko jest Ci iść na jakiekolwiek ustępstwa. 0d tych, których kochasz, wymagasz bardzo wiele
i możesz im stawiać trudne do spełnienia żądania. Widząc, że nie jesteś zbyt stała w uczuciach, wiele
potencjalnych partnerów będzie szukało trwałego związku gdzie indziej.
Jesteś niezwykle impulsywna w sprawach związanych z wydawaniem pieniędzy, zarówno swoich jak i innych
osób. Będąc hojną i rozrzutną powinnaś uważać, aby zbytnio nie roztrwonić swych zasobów finansowych.
WENUS - koniunkcja - SATURN
Posiadasz duże poczucie sprawiedliwości, postępujesz fair, jesteś lojalna. Jesteś wierną przyjaciółką, mimo że
ogólnie możesz być mniej towarzyska od innych. Potrafisz udzielić praktycznej pomocy, dzięki realistycznemu
spojrzeniu i podejściu do problemów.
Czujesz, że aby osiągnąć to, czego pragniesz, będziesz zmuszona do zawarcia pewnych kompromisów.
Rozsądnie podchodzisz do życia, co znajduje odbicie w sprawach materialnych. Potrafisz się powstrzymać przed
nadmiernym zbytkiem; jesteś również na tyle rozważna, aby zawsze mieć jakieś zabezpieczenie poza zwykłymi
dochodami. Owa roztropność w pewien sposób kompensuje Ci niepowodzenia w życiu osobistym, co zresztą
potrafisz sama docenić. Zaoszczędzone pieniądze dają Ci poczucie bezpieczeństwa i materialnego komfortu.
Twój temperament dostosowany jest do zajęć, w których sukces zależy od przestrzegania reguł i regulaminów.
Możesz się doskonale sprawdzić w takich dziedzinach, jak: finanse, bankowość, handel nieruchomościami,
ubezpieczenia, prawo, czy też projektowanie. Najlepiej, abyś zajmowała stanowisko pozwalające Ci działać w
sposób niezależny. Jesteś obowiązkowa i odpowiedzialna; możesz dokonać więcej, nie czując nad sobą oddechu
szefa. Oczywiście potrafisz pracować też w grupie, wolisz jednak samodzielnie.
Masz również uzdolnienia matematyczne oraz predyspozycje na utalentowaną artystkę. Artystyczne zamiłowania
mają formę, strukturę i konkretny wyraz, ponadto masz cierpliwość umożliwiającą koncentrację na szczegółach.
Przy zainteresowaniach muzycznych masz wyjątkowe wyczucie rytmu, harmonii i melodyki.
W związku z drugą osobą to Ty właśnie jesteś tą stroną, od której oczekuje się zawsze spełnienia wymagań, aby
związek szczęśliwie się rozwijał. W rezultacie tego często bywasz niezadowolona z zawieranych przez siebie
znajomości, ponieważ albo nie dostarczają poczucia spełnienia, albo też czujesz się wykorzystywana. Może
bowiem dawać z siebie wszystko, podczas gdy druga osoba nie będzie robić prawie nic. Patrząc na to jednak z
drugiej, pozytywnej strony, widać że podchodzisz do związków w sposób poważny. W swych uczuciach jesteś
lojalna i szczera, możesz jednak nie okazywać ich na zewnątrz, z obawy aby inni Cię nie wykorzystali. W miłości
pociągają Cię osoby poważne, szczere i uczciwe. Potrzebujesz kogoś, kogo mogłabyś szanować i kto szanowałby
Ciebie. Osoby dojrzałe dają Ci poczucie bezpieczeństwa i dodatkowo podwyższają status społeczny. Mężczyznę,
którego pokochasz, musi odznaczać się taktem, elegancją oraz silnym charakterem. Odpycha Cię wulgarność, nie
znosisz też bałaganiarstwa. Jasno określasz swe cele i oczekujesz, że partner pomoże Ci w ich osiągnięciu. Dzięki
głębokiej trosce o integralność swej rodziny, bez wahania wycofasz się z zewnętrznych spraw, które by jej
zagrażały.
Ważne jest, abyś podchodziła do życia z większym optymizmem; negatywne nastawienie może przynieść
negatywne efekty. Jeśli chodzi o zdrowie, możesz mieć kłopoty z migdałkami. Jakość swego życia możesz
poprawić, przyjmując bardziej pogodną postawę, optymizm ten musi być jednak szczery.
WENUS - koniunkcja - MEDIUM COELI
Masz predyspozycje do zajmowania się profesjonalnie sztuką, czynną służbą dyplomatyczną lub pracy związanej
z relacjami społecznymi.
Jesteś z natury towarzyska. Twój status może się poprawić za sprawą małżeństwa, może ono być zawarte tylko z
tego powodu - szczególnie jeśli Wenus jest w Byku lub Koziorożcu.
Masz także szczęście w zdobywaniu pieniędzy, czemu sprzyja dobra sytuacja towarzyska, a także układy
partnerskie z ludźmi bogatymi i na stanowisku.
WENUS - kwadratura - JOWISZ
Lubisz sobie pobłażać a ze skłonności do lenistwa zbyt lekko podchodzisz do swoich obowiązków. Kiedy wszystko
idzie po twojej myśli, jesteś otwarta i miła, jednakże gdy Ci się sprzeciwić, stajesz się trudna do wytrzymania.
Możesz obiecywać, że zgodzisz się na ustępstwa, w większości przypadków są to jednak tylko puste gesty. Nie
cierpisz być zmuszaną do czegokolwiek i chciałabyś, aby wszyscy to wiedzieli, zanim spróbują skłaniać Cię do
zrobienia czegoś. Wydaje Ci się, że twoje kłótnie z innymi wynikają głównie z tego, iż ta druga osoba Cię nie
rozumie. Potrafisz być szczodra, ale głównie wtedy, gdy zaspokaja to twoje ukryte potrzeby; możesz wycofać się z
obietnicy pomocy komuś, mówiąc, że nie byłaby ona należycie doceniona.
Nie powinnaś przyjmować tak bardzo defensywnej postawy; większość ludzi gotowa iść na kompromis, jeśli da się
im na to szansę. Tobie jednak wydaje się, że otrzymujesz większą, niż na to zasługujesz porcję przykrości od osób,
które starają się Cię wykorzystać. Jeśli nie będziesz udawała kogoś innego niż jesteś, spotkasz ludzi, z którymi
będziesz mogła się związać. Powinnaś nauczyć się wspaniałomyślności wobec innych, nawet jeśli będzie bolała
Cię myśl, że owa szczodrość nie będzie nigdy odwzajemniona. Zdziwić Cię może odkrycie, że większość ludzi jest
hojna z natury. Czasem masz do siebie duże pretensje, iż byłaś zbyt niedobra dla tych, którzy na to wcale nie
zasługiwali. Gdy zaczniesz zwracać większą uwagę na potrzeby i pragnienia ludzi, zyskasz dużą życzliwość z ich
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strony. Najważniejszym zadaniem dla Ciebie jest nauczenie się, aby nie być tak bardzo podejrzliwą wobec innych,
a także tak wymagającym dla najbliższych.
Posiadasz potencjały do wykonywania wielu zawodów, musisz jednak najpierw nauczyć się brać na siebie
odpowiedzialność. Możesz nie mieć możliwości zajmowania się wszystkimi rzeczami, którymi byś chciała, musisz
być jednak realistką. Jesteś nieco rozrzutna, lubisz otaczać się zbytnim luksusem. Masz skłonność do zbytniego
folgowania swoim zachciankom a powinnaś się nauczyć, że najpierw musisz zarobić na życie, a dopiero gdy
wypełnisz wszystkie obowiązki, możesz sobie pozwolić na więcej rozrywek. Jest bowiem prawie niemożliwe
pogodzić te dwie rzeczy na raz. Masz skłonności do przesady w planowaniu swoich osobistych spraw, w tym
również dotyczących partnerstwa i pracy zawodowej. Wydaje Ci się, że wszyscy będą pragnąć Ci pomóc i zdobyć
twoje uznanie. Prawda jednak wygląda tak, że to Ty pragniesz uznania i gotowa jesteś posunąć się nawet do
niezbyt uczciwych sposobów w celu jego zdobycia. Będziesz musiała się zmierzyć z tymi problemami, jeśli chcesz
coś osiągnąć. Gdy je pokonasz, znajdziesz się na najlepszej drodze do sukcesu w takich dziedzinach jak:
podróżnictwo, public relations, poradnictwo, itp. Twoją najmocniejszą stroną jest umiejętność komunikacji, którą
możesz z powodzeniem wykorzystać dla osiągnięcia zamierzonych celów.
Możesz ponosić straty finansowe w związku z małżeństwem, partnerstwem lub interesami, może to być także
następstwem kłopotów prawnych. Może dojść do rozpusty i buntu przeciwko zasadom moralnym i religijnym. Z
powodu skłonności do folgowania sobie możesz mieć kłopoty z utrzymaniem właściwej wagi. Powinnaś
zrezygnować z wysokokalorycznych potraw. Ważny jest dla Ciebie wypoczynek i jeśli nie możesz pozwolić sobie na
dłuższy sen, spróbuj częstych krótkich chwil relaksu.
WENUS - trygon - CHIRON
Posiadasz szczególny talent do opiekowania się, wspierania i pomagania innym ludziom. Jesteś uosobieniem
miłości i obdarzona chęcią jej bezinteresownego ofiarowywania. Posiadasz wiele altruizmu, zrozumienia i empatii.
Dla swych najbliższych pragniesz być opiekunką i uzdrowicielką. Niemniej nie zawsze potrafisz korzystać z tych
możliwości w uczciwy sposób. Pragniesz być doceniana za swój potencjał uczuciowy i często czujesz się z tego
powodu bardziej wartościowa od innych ludzi. Niejednokrotnie oczekujesz od swych partnerów okazywania Ci
szacunku za swoje poświęcenie i miłość.
Powinnaś nauczyć się korzystania we właściwy sposób ze swych talentów, nie czyniąc z nich powodu dla
osobistej nobilitacji, lecz potraktować swe zdolności pomagania innym jako podarunek od losu, bowiem ofiarowana
Ci umiejętność wspierania najbliższych, stanowi czynnik niezbędny w rozwoju twojego człowieczeństwa, które nie
może mieć nic wspólnego z egoistycznymi pobudkami.
MARS - koniunkcja - SATURN
Potrafisz korzystnie wykorzystać swe energie. Pragnienie impulsywnego działania równoważysz przez
świadomość możliwych jego konsekwencji. Owa powściągliwość stanowi twoją wielką zaletę, ponieważ nie tracisz
energii na bezproduktywne wysiłki. Oszczędność i wydajność działania torują Ci drogę do sukcesu; potrafisz
znakomicie wykorzystać posiadane talenty do osiągania wyznaczonych sobie celów. Przed podjęciem
jakiegokolwiek działania potrafi je realistycznie ocenić. Już w dzieciństwie nauczyłaś się brać na siebie dużą
odpowiedzialność. Znasz swoje ograniczenia i rzadko kiedy poza nie wykraczasz. Jesteś rozważna, ale nie
tchórzliwa, ostrożna, ale też i agresywna, pracujesz ciężko, a jednak potrafisz dokonać wiele, nie nadwerężając
zbytnio sił. Pomimo, że jesteś złożoną kobietą, problemy rozwiązujesz przy pomocy najprostszych środków.
Stanowisz idealny przykład zrównoważenia agresji i samokontroli.
Nigdy nie pozostajesz obojętna na uczucia innych; może Ci się jednak nie podobać, gdy inni będą się mieszać w
twoje sprawy. Najniebezpieczniejsze, co może Ci dokuczać, to uczucie frustracji; nie przyjmujesz do wiadomości,
że ktoś może kwestionować twoje zamierzenia i w takich przypadkach gotowa jesteś przypuścić gwałtowny atak na
swych przeciwników, dopuszczając się nawet przemocy fizycznej. Możesz przejawiać żądzę władzy.
Szczególnie dobre są dla Ciebie te zajęcia, które wymagają fizycznej wytrzymałości i wytrwałości, jak na przykład:
archeologia, leśnictwo, wyprawy geograficzne i badawcze. W dziedzinie przemysłu mogą być to badania i
rozwijanie nowych rozwiązań.
W miłości łatwo przyjmujesz zarówno rolę myśliwego, jak i ofiary. Dokładnie oceniasz, jak najłatwiej zdobyć
partnera, po czym decydujesz, jaką obrać metodę.
Uważaj na przeziębienia podczas pracy. Ochładzać powinnaś się zawsze stopniowo, a także unikać zimnych
płynów, gdyż mogą spowodować one skurcze. Jeśli nie wykonujesz ciężkiej pracy fizycznej, unikaj soli.
Jeśli koniunkcja jest neg. aspektowana - jesteś podatna na złamania kości, choroby skóry i stany zapalne. Jeśli i
pozostała część horoskopu jest neg. - uwidaczniają się skłonności do złości, nienawiści i złośliwości. Rezultatem
tego jest negatywna postawa, gniew i gwałtowność. Często tłumisz gniew, aby dać mu nagły upust. Przy bardzo
niekorzystnie aspektowanym horoskopie i wielu neg. aspektach do tej koniunkcji, może dojść do powolnej i
nieodwracalnej destrukcji.
Sylwetkę masz prawdopodobnie nieco sztywną.
5[8
MARS - koniunkcja - URAN
Odznaczasz się ogromną siłą w dążeniu do wyznaczonych sobie celów. Ustalasz sobie własne reguły i nie
podporządkowujesz się niczyim ograniczeniom. Jeśli dążysz do czegoś, czego pragniesz, nic nie jest w stanie Cię
powstrzymać; uważasz, że wolno Ci zrobić wszystko co konieczne, aby otrzymać to, czego chcesz. Przy Tobie nie
można się nudzić - jeśli akurat nic się wokół nie dzieje, szybko to zmieniasz. Wiele problemów może sprawiać twoja
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impulsywność. Ponieważ społeczeństwo funkcjonuje dzięki prawom i regułom; ludzi, którzy ich przestrzegają, irytuje
twój rewolucyjny charakter. Jeśli naprawdę chcesz zrealizować postawione sobie cele, będziesz musiała się
nauczyć przestrzegania tych reguł.
Buntujesz się przeciwko przymusowi i ograniczeniu swobody, stąd też jesteś jakby urodzoną rewolucjonistką lub
przywódczynią jakiegoś zorganizowanego ruchu, którego celem jest wprowadzenie nagłych i drastycznych zmian.
Łatwo możesz stać się bohaterką dla tych, którzy są zbyt słabi lub może zbyt nieśmiali, aby domagać się od
społeczeństwa czegoś dla siebie. Masz bowiem odwagę, aby w celu wywołania zmian wystąpić nawet przeciwko
wysoko postawionym osobistościom. Możesz nawet uciec się do pogróżek wobec nich, wykorzystując do tego
otrzymane poparcie społeczne. Jeśli tylko zgromadzisz dowody na to, że coś jest nie tak, nic nie powstrzyma Cię
od działań mających na celu zaprowadzenie sprawiedliwości.
Możesz wykorzystać swą odwagę w takich zajęciach, jak: sport, wspinaczki górskie czy też wyprawy. badawcze.
Zanim się jednak podejmiesz którejś z tych rzeczy, powinnaś zrozumieć konieczność zapewnienia sobie
bezpieczeństwa, w przeciwnym razie skutki mogą być tragiczne. Konieczną ochronę może dać Ci tylko mocno
ustawiony w horoskopie Saturn. Interesujesz się też nauką i techniką. Lubisz eksperymentować z maszynami i
urządzeniami elektrycznymi, lecz jeśli koniunkcja jest neg. aspektowana - zainteresowania te mogą być źródłem
wypadków. Duże zainteresowanie lotnictwem, szczególnie wtedy, gdy koniunkcja jest w znaku powietrznym. Jesteś
bardziej technikiem niż naukowcem - chyba że w horoskopie jest silny Merkury i Saturn. Możesz także zajmować
się budową komputerów, w przypadku gdy koniunkcja ma aspekty do Merkurego, Wenus i Saturna.
Odznaczasz się silnym popędem seksualnym i nie uznajesz, że ktoś może Ci powiedzieć "nie" w tej materii. A
odmówić mogą Ci głównie te, które oczekują oprócz biologicznych, również emocjonalnych reakcji. Ty wolisz
jednak brać, niż dawać.
Masz silnie obciążony system nerwowy, wobec czego musisz nauczyć się wypoczywać, aby zregenerować siły.
Każda, przyjmująca konkretną postać forma wyzwalania energii, jak np. wyścigi samochodowe, samoloty
odrzutowe, rakiety, broń palna czy dramatyczne sytuacje zapewniają Ci emocjonalne odprężenie. Gorzej jest, jeśli
poszukiwanie dreszczyku emocji prowadzi do zbyt ryzykownej jazdy samochodem na drodze.
MARS - kwadratura - JOWISZ
Jesteś towarzyska, ale niekoniecznie honorowa czy godna zaufania. Masz silną skłonność do hipokryzji; ukrywasz
prawdziwe motywy swego postępowania, może służyć temu religia. Chciałabyś naśladować tych, których
podziwiasz za ich osiągnięcia, wolałabyś jednak uniknąć koniecznej do takiego sukcesu ciężkiej pracy. Potrafisz
włożyć wiele wysiłku w to, aby się czegoś nauczyć, gdy nie przynosi to jednak natychmiastowego pożytku, prędko
przestajesz się tym interesować. Jeśli uwierzysz, że możesz osiągnąć sukces, pojawi się również u Ciebie
wytrwałość i determinacja do jego osiągnięcia. Jasno sobie określ czego chcesz i wyznacz sobie program dojścia
do tego - plan, według którego będziesz działała. Skonsoliduj swoje siły i wtedy przypuścić zmasowany atak na
najważniejszy cel. Stosowanie półśrodków będzie tylko stratą energii. Rozproszenie działań jest dobre, jeśli każde z
nich traktuje się jako osobny, ważny cel; nie przynosi jednak efektów, gdy próbuje się robić wszystko jednocześnie.
Jest prawie pewne, że wraz z rozpoczęciem samodzielnego życia, doświadczysz kłopotów rodzinnych i
zawodowych, masz bowiem trudności w kontaktach z innymi. Czujesz się zagrożona ze strony rywalizujących z
Tobą współpracowników oraz uważasz, że jesteś źle traktowana przez przełożonych. Nie lubisz również żadnej
krytyki pod swoim adresem. Możesz zburzyć swój spokój domowy, jeśli będziesz się nieustannie uskarżała na
sposób, w jaki jesteś traktowana - w końcu partnerowi całkowicie się to znudzi.
Masz szanse na osiągnięcie czegoś w takich dziedzinach, jak: prawo, polityka, szkolnictwo, pisarstwo, sport,
aktorstwo oraz wszelkich innych związanych ze środkami przekazu. Podejmujesz się rywalizacji, ponieważ czujesz,
iż tylko w ten sposób możesz się przekonać, ile jesteś warta. Możesz jednak starać się unikać konfrontacji, jeśli
będziesz sądziła, że rywal posiada nad Tobą przewagę. Gdy nabędziesz więcej doświadczenia, do każdego
wyzwania będziesz podchodziła mając całkowitą pewność sukcesu. Nawet jeśli Ci się nie uda, będziesz wiedziała,
że zrobiłaś wszystko, co w twojej mocy.
Poprzez swoją nieostrożność możesz być podatna na wypadki. Jesteś skrajnie niecierpliwa, często działasz
impulsywnie, nie zastanawiając się, czy nie grozi Ci jakieś niebezpieczeństwo. Ponieważ wszystko robisz na
pełnym gazie, potrzebujesz więc częstych okresów odpoczynku dla odbudowania sił.
JOWISZ - kwadratura - SATURN
Możesz mieć problemy z samoświadomością. Możesz popadać w kompleksy, porównując swoje umiejętności z
innymi. W rzeczywistości pragniesz zrzucić z siebie obowiązki, jakie masz wobec siebie i tych, którzy w jakiś
sposób od Ciebie zależą. Na twoje niskie poczucie własnej wartości duży wpływ miało wychowanie przez rodziców.
Wpoili oni w Ciebie przekonanie, że jesteś mniej zdolna od innych, w związku z czym powinnaś im ustępować i
przyznawać rację. W efekcie tego brak Ci później odwagi do stawiania czoła przeciwnościom. Sądzisz, że nie
możesz spodziewać się po sobie niczego dobrego. Nie wierzysz, że możesz odnieść sukces - jest to jednak po
prostu lenistwo, którego nie można niczym usprawiedliwiać. Zaprzestaj porównywania się z innymi i zobacz swoje
własne osiągnięcia. Posiadasz ogromną ilość możliwości osiągania swych zamierzeń, musisz je jednak najpierw
sobie sformułować. Gdy to uczynisz, stwórz plan dojścia do nich i następnie dokładnie go realizuj. Spróbuj skupiać
się na jednej tylko rzeczy w danym czasie i właśnie w jej kierunku posyłać całą swoją energię oraz dostępne środki.
Przestań stwarzać sobie usprawiedliwienia i zdaj sobie sprawę, że tylko ciężka praca da Ci jakieś zyski. Możesz
osiągnąć sukces jako prawnik, nauczyciel, fizykoterapeuta. Wymagania, jakie niosą ze sobą te zawody, mogą
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wystawić na próbę twoją wytrzymałość i przynieść nawet chwilowe niepowodzenia, musisz być jednak wytrwała.
Ważne jest, abyś spojrzała od czasu do czasu w tył na swoje sukcesy i zdała sobie sprawę, że potrafisz jeszcze
dużo więcej. Prawdopodobne jest, że napotkasz na opór ze strony swoich przełożonych i będziesz musiała znosić
zniewagi, aby zachować swą pracę. Świadectwa potwierdzające twoje umiejętności będą kamieniami milowymi na
drodze kariery. Będziesz musiała się nauczyć, że osiągnąć cokolwiek można tylko dzięki samozaparciu i ciężkiej
pracy. Droga do zwycięstw nie jest dla Ciebie łatwa. Nie porywaj się na rzeczy, których nie będziesz w stanie zrobić
i podpisywać kontraktów przekraczających twoje możliwości.
Musisz dać sobie szansę osiągnięcia swoich celów. Przeznaczone jest Ci wiele wzlotów i upadków, porażek i
sukcesów, nieustannie jednak będziesz dążyła ku spełnieniu. W najczarniejszych chwilach twoim wielkim
sprzymierzeńcem jest wiara. Może Ci ona pomóc przetrwać najtrudniejsze momenty, a gdy osiągniesz swoje
zamierzenia - dać pewność, że dobrze wykonałaś swoje zadanie.
Staraj się nie zostać niewolnicą monotonnej rutyny, będziesz miała wtedy wrażenie, że życie jest monotonne;
prowadzi to do depresji lub melancholii i stajesz się nudziarą.
SATURN - koniunkcja - MEDIUM COELI
Możesz osiągnąć wysokie stanowisko dzięki wytrwałej pracy i dużej ambicji. W polityce skłaniasz się ku
konserwatyzmowi, popierasz kierunki działania zapewniające stabilizację i rozwój istniejących instytucji i utartych
wzorów.
Przy poz. aspektowanym Saturnie - jesteś uczciwa, odpowiedzialna i przezorna w swej działalności. Sprawdzasz
się jako dobra urzędniczka i zarządczyni.
Przy neg. aspektowanym Saturnie - możesz popaść w niełaskę i stracić wysoką pozycję.
SATURN - trygon - CHIRON
Posiadasz swoisty dar odróżniania fałszu od prawdy. Potrafisz wykorzystać zwykłe okoliczności do transformacji i
przekształcenia kierunku swojego rozwoju. Potrzebujesz bezpośredniego doświadczenia obcowania z fizycznym
wymiarem egzystencji. Wiesz również, iż jest to konieczny i niezbędny czynnik w procesie samodoskonalenia. Nie
boisz się odpowiedzialności, gdyż świadoma jesteś faktu, iż bez niej niewiele możesz osiągnąć. Potrafisz również
wykorzystać wszelkie okoliczności, które mogą być Ci pomocne w przezwyciężeniu własnego lęku i strachu.
Możesz potrzebować formalnego nauczyciela na swojej drodze, niemniej funkcję tę mogą spełniać zjawiska,
przypadkowo spotkani ludzie czy też konkretne wydarzenia losowe. Zdajesz sobie sprawę, iż odczuwanie
oddziaływania i egzystowania przeszłości w chwili obecnej jest tylko swoistą formą przywiązania do takiej percepcji
czasu, która zakłada istnienie przeszłości, przyszłości i teraźniejszości. Jesteś również świadoma faktu, że świat
materialny jest tylko przejściowym, aczkolwiek niezbędnym etapem na drodze samodoskonalenia. Dostrzegasz w
celowych działaniach możliwość rozwoju swojej świadomości. Wiesz również, że wiele odpowiedzi na twoje pytania
zawartych jest w konkretnej rzeczywistości i manifestuje się częściej w codziennych zdarzeniach, niż w mistycznych
wizjach. Lekcją dla Ciebie jest znalezienie optymalnej równowagi pomiędzy codzienną egzystencją, pragmatyzmem
i dyscypliną a światem transcendentalnym, duchowym i pozazmysłowym, bowiem nie możesz zapominać, iż prawa
materii nie są tożsame z prawami Uniwersum.
URAN - sekstyl - PLUTON
Nie potrafisz przejść obojętnie, gdy widzisz dziejącą się niesprawiedliwość. Nie możesz pogodzić się z faktem, że
potężne siły, jak rządy czy prywatne korporacje, mogą wywierać naciski ekonomiczne na społeczeństwo w celu
zdobycia poparcia dla swoich celów. Przeciwstawiasz się tym, którzy wykorzystując prawne sztuczki lub protekcję,
starają się podporządkować sobie członków rządu, szczególnie, gdy wykorzystując prawo zmuszają społeczeństwo
do poświęceń i wyrzeczeń, obiecując korzyści, które nigdy się nie spełnią. Przeraża Cię marnotrawstwo środków
przez rządy, w wyniku czego domagasz się, aby będący u władzy odpowiadali za swoje karygodne błędy w
zarządzaniu publicznymi pieniędzmi. W niewytłumaczalny sposób potrafisz wykryć każdą nieuczciwość i nie
spoczniesz, póki władze nie udokumentują, że ich wydatki były niezbędne. Widzisz niebezpieczeństwo
ograniczenia swej wolności przez egoistycznych przedstawicieli władzy, którzy mogą ustanawiać prawa dające
przywileje tylko niektórym grupom. Szczęśliwie masz w sobie dość odwagi, aby zwracać uwagę opinii publicznej na
takie wypadki. Domagasz się, aby władze faktycznie reprezentowały społeczeństwo, lub ustąpiły. Nakłaniasz innych
do aktywnego udziału w podejmowaniu decyzji, gdy ważą się istotne sprawy. Wolność jest dla Ciebie tak cenna, że
aktywnie walczysz o jej utrzymanie.
Masz możność dokonywania odkryć naukowych dzięki wykorzystaniu subtelnych sił natury o charakterze
elektrycznym, atomowym i psychicznym. Dzięki niespodziewanemu natchnieniu możesz wzbogacić swoją wiedzę i
wykorzystać ją do wprowadzenia konstruktywnych zmian istniejącej w twoim otoczeniu sytuacji. Możesz dokonać
wielu odkryć na polu fizyki lub matematyki, gdyż dążysz do pogłębiania swej wiedzy i głębszego zrozumienia istoty
postrzegania intuicyjnego.
URAN - sekstyl - WĘZEŁ KSIĘŻYCOWY PŁN
Intuicyjne wyczucie niespodziewanych zwrotów opinii publicznej i ich wykorzystanie. Innymi słowy "czujesz, co w
trawie piszczy". Jesteś dobrą reformatorką społecznym, pragniesz i potrafisz zmieniać normy społeczne. Stosujesz
zaskakujące i efektowne metody, aby wzbudzić zainteresowanie innych.
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URAN - kwadratura - NEPTUN
Jesteś z pokolenia, którego przeznaczeniem jest życie w okresie wyjątkowych niepokojów społecznych.
Nieustannie się przeciw czemuś buntujesz, choć sam nie bardzo wiesz, przeciw czemu. Czujesz wokół siebie zalew
ignorancji, musisz się jednak znacznie napracować, zanim uświadomisz sobie jasno, jak zamierzasz wobec niej
postępować. Odrzucając społeczne obowiązki, możesz udawać, że nie widzisz negatywnych skutków knowań
polityków. Możesz też uznać, że twój status zawodowy i osobiste bezpieczeństwo są zbyt cenne, aby ryzykować je
dla bezimiennego społeczeństwa, z którym nie czujesz się już związana. Jeśli już zdecydujesz się działać, możesz
to robić za czyimś pośrednictwem, uważając, że sama masz dużo do stracenia, jeśli zostaniesz zdemaskowana.
Można zrozumieć taką postawę, choć trudno ją pochwalać. W obronie swojej własnej wolności, możesz jednak
pierwsza głośno krzyczeć.
W przeszłości miliony ludzi nie chciały protestować przeciw złu, bojąc się ryzykować własny spokój i
bezpieczeństwo. Jak wielu z nich znalazło owo bezpieczeństwo w więzieniach, obozach koncentracyjnych i tym
podobnych? Jeśli wolność jest dla Ciebie faktycznie ważna, musisz mieć odwagę, aby o nią walczyć. Gdy brak Ci
odwagi, godzisz się on żyć w niewoli żądnych władzy przywódców, którzy będą uważać, że można Cię dowolnie
wykorzystywać. Możesz jednak zachować się inaczej i żądać od tych, którzy nadużyli swojej władzy, aby rozliczyli
się ze wszystkiego, co zrobili. Masz w sobie dość charyzmy, aby pobudzić ludzi do działania w sytuacjach, gdy nie
wystarczą zwykłe słowa. Jeśli z jakichś powodów nie możesz sama stanąć na czele buntu przeciw złu, może
przynajmniej poprzeć tych, którzy to zrobią. To, co możesz osiągnąć, bywa zawsze pomniejszone przez tendencję
do godzenia się na wszelkie posunięcia ludzi mających władzę. Powinnaś nieustannie uważać na
niebezpieczeństwo.
Oddziaływanie to nie jest zbyt silne, chyba że Uran i Neptun są w domach narożnych lub tworzą aspekty z
szybkimi planetami.
PLUTON - trygon - LILITH
Jesteś w ciągłej walce przeciw własnemu rozwojowi. Łatwo wtedy iść po najmniejszej linii oporu. Motywacja, aby
zmienić to, co zostało zniszczone, spalone, jest wciąż skazana na niepowodzenie, napotyka przeszkody. W końcu
jednak duchowość Plutona przezwycięża deformacje Lilith.
XI doba KSIĘŻYCOWA
Masz w sobie jakąś tajemnicę; zwykle nie uprzytamniasz sobie swojej szczególnej mocy lub możesz jej otwarcie
nie ujawniać. Z reguły jesteś silna, trudno przewidzieć Twoje postępowanie.
Wspomagają - ognisty opal, hematyt, krwawnik.
XII dom KSIĘŻYCOWY
Dom ten sprzyja długowieczności, wspomaga jeśli chcesz w życiu podążać za swoim powołaniem i/lub oddawać
się ulubionemu zajęciu. Możesz być surowa, nawet okrutna, ale zwykle sprzyja Ci powodzenie. Zamiłowanie do
podróży. Możliwość urodzenia kalekiego dziecka.
XXVII pasmo posadowienia KSIĘŻYCA
Masz dobrą naturę i skłonność do rozmyślań. Cechuje Cię spryt życiowy, silne uczucia i zmysłowość. Jesteś
samotnikiem, masz skłonność do życia wiejskiego i zajmowania się gospodarstwem. W pierwszym okresie życia
nie bardzo wiadomo, co się z Tobą dzieje i o co Ci chodzi; będąc idealistką tworzysz świetne projekty, ale nie
potrafisz ich zrealizować. Możesz się sprawdzić jako filozof, krytyk literacki, kontroler, inspektor. Nie potrafisz
zgromadzić większego majątku, pieniądze nie trzymają się Ciebie, powinnaś ostrożnie pobierać kredyty lub być
kredytodawcą.
W drugiej połowie masz szansę być szczęśliwą dzięki swoim dzieciom. Nie powinnaś porzucać ani ojczyzny, ani
ojcowizny.
URAN retrogradujący
Często dochodzi do nagłego i nieoczekiwanego przeglądu starych i niedokończonych spraw. Przyjaźnie, związki z
różnymi grupami, system wartości i cele, do których dążysz, mają swoje korzenie w przeszłości. Osobista wolność
jest zdobywana przez sprawdzanie swego postępowania w świetle dawnych doświadczeń.
NEPTUN retrogradujący
Jesteś skłonna do wnikliwego zastanawiania się nad swoją intuicją i emocjami. Tajemnicze i zwodnicze
okoliczności często powodują, że na nowo sprawdzasz i oceniasz swoją psychologiczną postawę, a taka postawa
powoduje z kolei wzrost wrażliwości i intuicyjnej percepcji.
Przy neg. Neptunie - miewasz próżne sny i marzenia utrudniające dostęp do realnej rzeczywistości.
PLUTON retrogradujący
Masz tendencje do skrytych i tajemniczych działań. Jest prawdopodobieństwo uczestniczenia w sprawach
związkowych lub związanych z ubezpieczeniami, podatkami lub spadkami. Jeśli dążysz do samorozwoju, nie
pokazujesz tego innym a Twoja aktywność z tym związana, jest poniżej Twoich możliwości.
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