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Oprah Winfrey
29 stycznia 1954 / 19:51 CST / Kosciusko, Mississippi

Placidus

LOKOMOTYWA 
Słowa kluczowe: pewność siebie, indywidualność

Wyróżnik: planety znajdujące się w dwóch trzecich koła

Lokomotywa to figura planetarna charakteryzująca się rozpro-
szeniem planet w obrębie dwóch trzecich koła i pustym trygonem, 
czyli odcinkiem 120 stopni. Osoba z takim układem planet to in-
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dywidualista, który dzięki wytrwałości często wiele osiąga. Często 
ma silną potrzebę rozwiązywania problemów i pragnie pozostawić 
po sobie ślad w szerszej społeczności. Taka osobowość może od-
zwierciedlać wewnętrzną moc osiągania własnych celów, dlatego 
układ Lokomotywy zazwyczaj zdradza ambicje kierownicze. By-
wa, że owocem silnej chęci odznaczenia się jest buntownicza, nie-
pokorna natura. Właścicieli horoskopu, w którym planety tworzą 
taki układ zazwyczaj pchają do działania i motywują czynniki ze-
wnętrzne związane z wiodącą planetą. Aby tę planetę zlokalizować, 
wyceluj palcem w pusty trygon (pusty odcinek 120 stopni), a na-
stępnie przesuwaj palec w kierunku przeciwnym do kierunku ru-
chu wskazówek zegara. Pierwsza planeta, na którą trafisz, jest two-
ją planetą wiodącą. 

Zaprezentowany wykres urodzeniowy należy do Oprah Win-
frey – bizneswoman, gospodyni talk show, aktorki i filantropki. Jest 
ona z pewnością przykładem osoby, która czuje, że jej życie ma cel 
i która postanowiła ukierunkować swoją silną energię na zmienia-
nie świata. Energia charakteryzująca tę konfigurację zostaje skie-
rowana na pomaganie innym. Planetą wiodącą w jej horoskopie 
jest Jowisz, planeta związana z działalnością wydawniczą. Obda-
rza on właściciela horoskopu hojnością i wspaniałomyślnością, 
a także sprzyja ekspansywności. W horoskopie Oprah Jowisz po-
łożony jest w dziesiątym domu kariery i w znaku Bliźniąt, znaku 
komunikacji. Jej planeta wiodąca uosabia wybraną przez nią dro-
gę zawodową. Oprah jest inspiracją dla tych, którzy zmuszeni są 
do borykania się i przezwyciężania trudnych warunków. Stanowi 
ona doskonały przykład na to, jak wiele można osiągnąć pod wa-
runkiem zachowania wiary w siebie.
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N Ascendent w Raku
Osoby z ascendentem w Raku sprawiają wrażenie delikatnych. 

Jeżeli twój ascendent znajduje się w tym kardynalnym znaku na-
leżącym do żywiołu wody, podczas podejmowania decyzji kie-
rujesz się emocjami. Masz doskonale rozwiniętą intuicję, wręcz 
szósty zmysł, który pozwala ci błyskawicznie orientować się w uczu-
ciach innych. Jeżeli twój ascendent znajduje się w znaku Raka lub 
też w pierwszym domu twojego horoskopu znajduje się Księżyc 
(władca Raka), jesteś wrażliwy na potrzeby innych i bierzesz je 
pod uwagę. Możesz mieć zaokrągloną twarz, podobnie jak księ-
życ w pełni. Możliwe, że bywasz niespokojny, masz zmienne na-
stroje i łatwo cię zranić, częściowo dlatego, że wszystko bierzesz 
do siebie. Ascendent w Raku oznacza także wrażliwość na proble-
my i nastroje społeczne, być może jesteś aktywnie zaangażowany 
w sprawy społeczności lokalnej lub działasz na rzecz rozwiązania 
problemów społecznych. 

O Ascendent w Lwie
Osoby z ascendentem w znaku Lwa są przyjazne i pewne sie-

bie, kroczą dumnie, wypinając pierś do przodu. Jeżeli twój ascen-
dent jest położony w tym stałym znaku należącym do żywiołu 
ognia, jesteś odważny i nie boisz się ryzyka. Niezwykła witalność 
i pozytywne spojrzenie na świat sprawiają, że długo pozostajesz 
w pełni sił. Jeżeli twój ascendent leży w znaku Lwa lub w pierw-
szym domu twojego horoskopu znajduje się Słońce (władca Lwa), 
od czasu do czasu potrafisz groźnie ryknąć, ale łatwo cię udobru-
chać. Przywiązujesz wagę do wizerunku i reputacji, a wszystko, 
co robisz, napawa cię dumą. Czujesz się zraniony, gdy inni nie 
doceniają twoich wysiłków. Źle znosisz krytykę i nigdy nie za-
pominasz docinków. 
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P Ascendent w Pannie
Osoby z ascendentem w znaku Panny mają żywy umysł i nie 

wyglądają na swoje lata. Jeżeli twój ascendent znajduje się w tym 
zmiennym znaku należącym do żywiołu ziemi, masz zmysł prak-
tyczny, ale cechuje cię dążenie do perfekcji. Roztaczasz wokół sie-
bie aurę spokoju i wyrafinowania. Pragniesz nieść pomoc innym. 
Jeżeli masz ascendent w Pannie lub w pierwszym domu twojego 
horoskopu znajduje się Merkury (władca Panny), do wszystkiego 
co robisz podchodzisz w analityczny i metodyczny sposób. Jesteś 
refleksyjny, samokrytyczny i masz poczucie, że nigdy nie starasz 
się wystarczająco. Dociekliwa natura i różnorodne zainteresowa-
nia powodują, że zawsze czujesz się młody. 

Q Ascendent w Wadze
Osoby z ascendentem w znaku Wagi mają ujmującą osobowość 

i wiele artystycznego polotu. Jeżeli twój ascendent leży w tym 
kardynalnym znaku należącym do żywiołu powietrza, w twojej 
naturze jest dążenie do równowagi, której poszukujesz na dro-
dze poznania. Zawsze starasz się dostrzec dwie strony medalu, 
ale potrafisz bronić swojego punktu widzenia w bardzo przemy-
ślany sposób. Często spotyka się Wagi w zawodach związanych 
z prawem. Jeżeli twój ascendent znajduje się w znaku Wagi lub 
w pierwszym domu twojego horoskopu znajduje się planeta We-
nus (władca Wagi), potrzebujesz harmonii, żeby dobrze funk-
cjonować. Unikasz konfliktów i możliwe, że za bardzo starasz się 
zadowolić innych, nawet swoim własnym kosztem. Lęk przed po-
pełnieniem błędu może wywoływać niezdecydowanie. Twoje za-
interesowanie ludźmi i wrodzone umiejętności społeczne przy-
ciągają wielu przyjaciół. 
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PIERWSZY DOM

Znak, w którym leży wierzchołek pierwszego domu to twój 
ascendent opisujący, jak wyglądasz i w jaki sposób wyrażasz siebie. 
Pokazuje on twoją osobowość, skłonności oraz spojrzenie na ży-
cie. Ascendent ma wpływ na to, jak prezentujesz się na zewnątrz, 
podczas gdy znak słoneczny ukazuje twoje wnętrze. Pierwszy dom 
związany jest z twoimi cechami fizycznymi, wyglądem, sposobem 
ubierania się, fryzurą itd. Wskazuje on także na twoje zdrowie. 
Pokazuje on też sposób, w jaki podchodzisz do nowych przedsię-
wzięć. Planeta, która znajduje się w tym domu wywiera dominu-
jący wpływ na twoje życie. 

Wierzchołek 
czwartego domu 
w znaku Raka

Wierzchołek 
siódmego 
domu 
w znaku Wagi
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DRUGI DOM 

Drugi dom wiąże się z pieniędzmi, dobrami materialnymi oraz 
twoim wewnętrznym bogactwem. Wskazuje na twoje poczucie wła-
snej wartości i mówi o tym, co masz do zaoferowania innym. Jest 
on także związany z osobistymi pragnieniami, zaś znak, w którym 
leży jego wierzchołek pokazuje, w jaki sposób dążysz do ich reali-
zacji. Dom ten wskazuje także na dochody, zyski finansowe, rzeczy 
wartościowe i majątek. Znak, w którym znajduje się jego wierzcho-
łek ujawnia twój stosunek do pieniędzy. Każda planeta w tym do-
mu wpływa na to, jak obchodzisz się z pieniędzmi i jak wykorzy-
stujesz swoje umiejętności i talenty. 

TRZECI DOM 

Trzeci dom opisuje twój sposób myślenia i sposób, w jaki się 
komunikujesz w mowie i piśmie. Jest to dom powiązany z aktyw-
nością umysłową. Podobnie jak inne domy, ma on wiele znaczeń. 
Opisuje twoje rodzeństwo, dzielnicę, otoczenie i sąsiadów oraz 
wskazuje na szkolną edukację i krótkie podróże. Znak, w którym 
leży jego wierzchołek opisuje sposób, w jaki się komunikujesz, wy-
rażasz swoje poglądy i przyswajasz informacje. Planeta znajdująca 
się w tym domu ma wpływ na to, jak myślisz, formułujesz wnioski 
oraz przekazujesz swoje myśli innym. 

CZWARTY DOM 

Czwarty dom opisuje twój dom, rodzinę oraz otoczenie w okre-
sie dorastania. Odnosi się do twojego miejsca zamieszkania i nieru-
chomości. Co więcej, określa rdzeń twojej istoty, twoją wewnętrz-
ną naturę, korzenie. Dom ten wskazuje także rodzica, który miał 
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na ciebie mniejszy wpływ, podczas gdy rodzic o większym wpły-
wie ukazany jest w domu dziesiątym. Znak, w którym leży wierz-
chołek czwartego domu mówi o twoim stosunku do tego rodzica 
oraz ogólniej, spraw domowych. Planeta położona w tym domu 
wywiera wpływ na twoje relacje rodzinne.

PIĄTY DOM

Piąty dom to dom dzieci i twórczości we wszelkich przejawach, 
włączając w nią pisarstwo, rzeźbę, malarstwo czy projektowanie. 
Mówi on także o miłości, romansach oraz twojej emocjonalno-
ści i życiu uczuciowym. Co więcej, odnajdziesz w nim informacje 
związane ze spekulacjami, grami hazardowymi, hobby oraz spor-
tami. Znak, w którym leży jego wierzchołek opisuje twój stosunek 
do dzieci. Planeta położona w tym domu wpływa na twoje związ-
ki romantyczne oraz potomstwo.

SZÓSTY DOM

Szósty dom to dom pracy i usług. Określa on charakter oraz miej-
sce pracy, ale nie mówi o ścieżce kariery. Pokazuje raczej twoje co-
dzienne życie i rutynowe czynności zawodowe. Co więcej, odnosi 
się także do kwestii zdrowotnych. Dom ten wskazuje także na ro-
dzaj usług, które świadczysz i z których korzystasz, a zatem i osoby, 
które zatrudniasz. Znak, w którym leży jego wierzchołek opisuje 
twój stosunek do pracy oraz twoje relacje ze współpracownikami. 
Planeta położona w tym domu określa rodzaj twojej pracy.

SIÓDMY DOM

Siódmy dom to dom wszelkich związków, odpowiada on za 
związki małżeńskie, partnerskie, spółki biznesowe. Określa także 
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partnerów w biznesie oraz mówi o twojej wpółpracy z innymi. Co 
więcej, wskazuje także na jawnych wrogów, co zważywszy na to, że 
jest to dom małżeństwa, może wydawać się dysonansem. Nie za-
pominajmy jednak, że konflikty małżeńskie mogą rodzić otwartą 
wrogość. Znak, w którym leży wierzchołek siódmego domu poka-
zuje twoje relacje z partnerem. Planeta znajdująca się w tym domu 
określa także inne związki z ludźmi. 

ÓSMY DOM

Ósmy dom to dom regeneracji (seksu) oraz degeneracji (śmier-
ci). Co więcej, jest to dom odrodzenia i odnowy związanej z posze-
rzaniem horyzontów, pogłębianiem wglądu i zrozumienia. Wska-
zuje on także na pieniądze, wartości i dobytek innych ludzi, w tym 
małżonka/i lub partnera/ki, w tym spadki. Inną domeną są zdolno-
ści paranormalne. Osoby, u których ten dom jest silnie obsadzony 
planetami mogą być obdarzone zdolnością wyczuwania obecno-
ści zmarłych. Znak, w którym leży jego wierzchołek mówi o tym, 
w jaki sposób korzystasz z zasobów innych ludzi. 

DZIEWIĄTY DOM

Dziewiąty dom to dom postrzegania myślowego (mentalnego), 
wyższego wykształcenia, filozofii, prawa i religii. Ukazuje on zasady, 
którymi się kierujesz, twoje wartości i aspiracje oraz drogę rozwoju 
umysłowego i duchowego. Wskazuje także na twoje źródła inspira-
cji oraz siły życiowej. Opisuje długie podróże, podróże powietrzne 
i wszystko, co wiąże się z poszerzaniem horyzontów. Dom ten mówi 
również o wszelkich kwestiach prawnych. Znak, w którym leży je-
go wierzchołek pokazuje, jak wyrażasz swoje najwyższe ideały. Każ-
da planeta położona w tym domu mówi o twojej filozofii życiowej.
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KSIĘŻYC  Z

Księżyc odpowiada za twoje uczucia i emocje, instynkt, intu-
icję, pamięć i wyobraźnię, zwyczaje i nawyki, dom i rodzinę, matkę 
i macierzyństwo, osoby płci żeńskiej, nastroje i obsesje, zdolność do 
przystosowania się i zmiany, wrażliwość, dziedziczenie i tradycję. 

Księżyc jest władcą Raka. Opisuje twoje instynktowne reakcje, 
zwyczaje, maniery i życie emocjonalne. 

MERKURY  C

Merkury odpowiada za aktywność umysłową i inteligencję, 
umiejętność myślenia, gromadzenia informacji i komunikowania 
się, zdolność koncentracji i spostrzegawczość, komunikację wer-
balną i niewerbalną, naukę wczesnoszkolną, umowy, rodzeństwo, 
krótkie podróże, pracę i współpracowników, sąsiedztwo i najbliż-
sze otoczenie. 

Merkury jest władcą Bliźniąt i Panny. Opisuje twoje procesy 
umysłowe i potencjał intelektualny. Symbolizuje on także twoją 
pracę i środowisko pracy. 

WENUS  D
 
Wenus symbolizuje wszystko to, co kochasz i cenisz, spółki, mał-

żeństwo i związki, pieniądze i dobra materialne, wartości i zasady, 
zainteresowania społeczne, twórcze i artystyczne, talenty i umie-
jętności, zasoby materialne i przedmioty wartościowe, twój styl 
i maniery, pierwiastek żeński. 

Wenus jest władcą Byka i Wagi. Wskazuje na twoją zdolność 
okazywania uczuć i na to, co naprawdę kochasz. Odpowiada tak-
że za pieniądze, zasoby materialne i potencjał zarobkowy. 
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MARS  E

Mars symbolizuje twoją energię fizyczną i aktywność, poczucie 
ryzyka, agresywne i asertywne zachowania, ogólnie sposób dzia-
łania, inicjatywę i przedsiębiorczość, odwagę, siłę i pewność sie-
bie, pasję, waleczność i chęć współzawodnictwa, problemy, złość 
i przemoc, niecierpliwość i pośpiech. 

Mars jest władcą Barana. Wskazuje na sposób, w jaki dzia-
łasz, otwartość na zmiany i gotowość do próbowania nowych 
rzeczy. Mówi o twoim libido, pragnieniach seksualnych i ener-
gii fizycznej. 

JOWISZ  F

Jowisz symbolizuje nastawienie do szerszych zagadnień, zasa-
dy ekspansji i rozwoju, postęp, inspirację, powodzenie i bogactwo 
materialne, radość i optymizm, wiarę i uduchowienie, szanse i po-
wodzenie, ciekawość, hojność i uczciwość, refleksję filozoficzną 
i przekonania religijne.

Jowisz jest władcą Strzelca. Odpowiada on za rozwój w sferze 
materialnej i duchowej. Wskazuje na twoją zdolność dostrzegania 
każdej sytuacji z szerszej perspektywy.

SATURN  G

Saturn symbolizuje cele i ambicje, zawód i karierę, plany długo-
terminowe, osiągnięcia w sferze materialnej, mądrość pochodzącą 
z doświadczenia, pierwiastek męski, ojca, przełożonych i autory-
tety, zdolności organizacyjne, lęki i obawy, przeszkody do poko-
nania, opóźnienia i ograniczenia, potrzeby związane z poczuciem 
bezpieczeństwa. 
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