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Twój wykres urodzeniowy, inaczej zwany kosmogramem lub 
horoskopem ze znakami zodiaku i planetami, obrazuje wy-

gląd nieba w chwili twoich narodzin. Słowo horoskop wywodzi 
się z języka greckiego i w dosłownym tłumaczeniu znaczy „obser-
wator godzin”. Ta stop-klatka, która obrazuje położenie ciał nie-
bieskich w momencie twoich narodzin, już na całe życie będzie 
twoja i przez całe życie będzie ci dostarczać bogactwa informacji. 
Analiza twojego horoskopu wcale nie musi być zadaniem skompli-
kowanym. Na kolejnych stronach tej książki znajdziesz wszystko, 
czego potrzebujesz, aby okazało się ono łatwiejsze, niż przypusz-
czasz. Astrologia używa języka symboli, aby opisać twój potencjał 
i wskazuje, jak wiele możesz osiągnąć, jeśli go w pełni zrealizujesz. 
Właśnie o tym jest ta książka.

Każdy horoskop ma swoisty i unikalny kształt, dlatego za-
cznę od ogólnego omówienia twojego wykresu urodzeniowego. 
Da to ogólne pojęcie o tym, co stanowi dla ciebie główną siłę na-

R O Z D Z I A Ł  1

WSTĘP
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pędową. Znaki zodiaku oraz ich usytuowanie w twoim wykresie 
urodzeniowym pokazują, jak sobie radzisz z różnymi sprawami. 
Dwanaście domów horoskopowych, z których każdy odpowia-
da za inny obszar życia, pokazuje, gdzie możesz osiągnąć sukces 
i dostąpić zaszczytów. Każdej planecie przypisane są określone 
zasoby, które masz do dyspozycji. Dotyczą one funkcjonowania 
w rodzinie, związków osobistych, kwestii finansowych, predys-
pozycji zawodowych, wrodzonych zdolności, potencjału twór-
czego oraz wielu innych kwestii. Jeżeli kiedykolwiek zastanawia-
łeś się nad wyborem najlepszej ścieżki kariery, pomocny może 
okazać się rozdział traktujący o aspektach, w którym znajdziesz 
wskazówki dotyczące życia zawodowego. Dowiesz się z niego, do 
jakich zawodów masz największe predyspozycje, jakie są twoje 
mocne punkty.

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA 

Na kolejnych stronach opisuję główne zagadnienia związane 
z interpretacją horoskopu i pokazuję, jak korzystać z tej książki. 
Wyszczególniam tutaj proponowane przeze mnie techniki inter-
pretacyjne, które szczegółowo objaśnię w kolejnych rozdziałach. 
Techniki te odkryją przed tobą znaczenie twojego wykresu uro-
dzeniowego. Nie musisz zagłębiać się w złożone koncepcje i teorie, 
wystarczy, że będziesz umiał zidentyfikować poszczególne symbo-
le. Na stronach tej książki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz 
(w tym pomoce wizualne), aby rozszyfrować swój wykres uro-
dzeniowy. Na końcu książki znajduje się wyczerpujący glosariusz. 

Najlepiej będzie, jeśli podczas lektury będziesz mógł w każdej 
chwili zajrzeć do swojego wykresu urodzeniowego. Jeżeli nie zo-
stał on nigdy sporządzony, możesz skorzystać z Internetu. Jest wie-
le stron, które pozwalają szybko i bezpłatnie wykonać taki wykres. 
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I. Siedem figur planetarnych

Pierwszą zauważalną cechą twojego horoskopu jest specyficz-
ny układ planet. Istnieje siedem takich figur planetarnych, a każda 
z nich ma określone znaczenie. Dają one całościowy obraz osoby, 
tworząc pewien kontekst, który pomaga zrozumieć subtelniejsze 
szczegóły, odkrywane w miarę zagłębiania się w analizę horosko-
pu. Figura planetarna jest jak pierwsze wrażenie, kiedy poznaje-
my nową osobę. Tak jak na podstawie pierwszego wrażenia mo-
żemy określić, z jakim typem osoby mamy do czynienia, tak też 
układ planet pozwala nam uzyskać natychmiastowy, choć bardzo 
ogólnikowy wgląd w to, co stanowi dla ciebie siłę napędową, co 
cię motywuje.

A.  Siedem układów planet: Rozprysk, Wiązka, Lokomotywa, 
Miska, Wiadro, Huśtawka, Zwichnięcie.

B.   Półkula: Kolejną cechą, której należy się przyjrzeć jest to, 
czy większość planet znajduje się w górnej czy dolnej poło-
wie koła. Możesz też zauważyć, że większość planet skupio-
na jest w jego prawej lub lewej części. Ten podział na pół-
kola opisuje twoje zachowania oraz wewnętrzne reakcje. 

C.   Ćwiartki: Koło dzielimy na ćwiartki, które opisują twój 
proces rozwojowy oraz to, na czym koncentrujesz swoją 
uwagę. Każda z ćwiartek wskazuje na określoną sferę życia. 
Pierwsza ćwiartka ukazuje obszar samoświadomości, dru-
ga jest związana z kreatywnością i talentami, trzecia skupia 
się na relacjach z innymi i związkach osobistych, podczas 
gdy czwarta opisuje karierę, przyjaźnie, zainteresowanie 
sprawami ludzkości. 
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II. Dwanaście znaków zodiaku 

Na obrzeżach koła znajduje się dwanaście znaków zodiaku. Każ-
dy z tych dwunastu znaków jest jedyny w swoim rodzaju i opisuje 
twoje podejście do świata. Znaki te można także pogrupować na 
podstawie podobieństw, takich jak żywioły i jakości.

A.  Dwanaście znaków zodiaku: K  L  M N O P  Q  R  S  T  U  V 
B.   Cztery żywioły: ogień, powietrze, woda i ziemia, opisują-

ce twoje główne cechy 
C.   Trzy jakości: kardynalna, stała i zmienna, opisujące typo-

wy dla ciebie sposób działania
D.   Znak ascendentu opisujący twój wygląd i sposób bycia

III. Dwanaście domów

Wierzchołek, czyli początek każdego domu astrologicznego, 
znajduje się w określonym znaku. Zauważ, że domy są ponume-
rowane w środku koła w kierunku przeciwnym do ruchu wskazó-
wek zegara. Każdy z dwunastu domów opisuje wybraną sferę ży-
cia, a znak, w którym leży wierzchołek danego domu, obrazuje, 
w jaki sposób w tej sferze życia funkcjonujesz.

A.  Dwanaście domów
B. Położenie domów: domy kątowe, następujące, upadające 
C. Puste domy
D. Dwanaście domów w dwunastu znakach

IV. Planety

Planety są rozproszone w obrębie koła i znajdują się w różnych 
domach. Każda z nich opisuje specyfikę twojego podejścia do róż-



nych sfer życia. Planety pokazują, co się dzieje, podczas gdy domy 
mówią o tym, gdzie to ma miejsce, tzn. jakiej sfery życia dotyczy.

A.   Dziesięć planet: osiem planet i dwa światła (Słońce i Księżyc)
B.  Planety w poszczególnych domach
C.  Planety w poszczególnych znakach

V. Aspekty

Aspekty to odległości kątowe pomiędzy dwiema planetami lub 
daną planetą i określonym punktem horoskopu, które oblicza się 
w stopniach. Kiedy planety tworzą takie kąty, oznacza to, że wza-
jemnie na siebie wpływają.

A.   Pięć głównych aspektów: koniunkcja, sekstyl, kwadratura, 
trygon i opozycja

B.   Dziesięć planet i ich główne aspekty 
C.  Aspekty z ascendentem i medium coeli

Na początku przyjrzyjmy się siedmiu układom planet i spróbuj-
my określić, który z nich najbardziej przypomina twój. Podobnie 
jak pierwsze wrażenie, układ ten wskazuje na twoje najważniejsze 
cechy. W kolejnych rozdziałach będziemy przyglądać się twojemu 
horoskopowi bardziej szczegółowo.
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Pierwszą rzeczą, która rzuca ci się w oczy, kiedy spoglądasz na 
swój wykres urodzeniowy jest sposób rozmieszczenia planet 

tworzących określoną konfigurację. Jest to figura planetarna, któ-
ra w najbardziej ogólny sposób określa twoje podejście do życia. 
Dzięki temu daje nam ona całościowy ogląd, dostarczając kontek-
stu, w którym będziemy rozpatrywać bardziej szczegółowe cechy 
horoskopu. Aby określić, który układ planet występuje w twoim ho-
roskopie, przyjrzyj się dziesięciu planetom. Może być tak, że twój 
horoskop nie będzie idealnie pasować do żadnej określonej figu-
ry. W takim przypadku powinieneś ustalić, który wyróżnik najbar-
dziej przypomina figurę w twoim horoskopie i potraktować to jako 
wskazówkę. Czytając o figurach w horoskopie pamiętaj, że kosmo-
gram, jak każde koło, ma 360 stopni, a każdy jego odcinek wynosi 
30 stopni, czyli jedną dwunastą całości. Za chwilę zdefiniuję dwa-
naście domów horoskopu.

SIEDEM
FIGUR PLANETARNYCH

R O Z D Z I A Ł  2
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Henry Mancini
16 kwietnia 1924 / 11:10 EST / Cleveland, Ohio

Placidus 

ROZPRYSK
Słowa kluczowe: wszechstronność, uniwersalizm

Wyróżnik: większość planet leży w różnych znakach zodiaku

Rozprysk to konfiguracja charakteryzująca się takim rozprosze-
niem planet w kosmogramie, że w większości znaków znajduje się 
jakaś planeta. Aby zidentyfikować ten układ sprawdź, czy większość 
planet w twoim kosmogramie jest położona w różnych znakach. 
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Rozprysk to układ charakteryzujący osobę o szerokich zaintereso-
waniach, rozlicznych umiejętnościach oraz o otwartym umyśle, czę-
sto uduchowioną lub charakteryzującą się filozoficznym podejściem 
do życia. Ludzie ci nie boją się ryzyka i posiadają zdolność dostrze-
gania związków pomiędzy różnymi elementami a całością. Układ 
ten regularnie spotyka się w horoskopach tych, którzy przyczynili 
się do rozwoju ludzkości – wielkich naukowców, proroków, kompo-
zytorów, a nawet polityków. Taki układ miał Theodore Roosevelt, 
znany z wszechstronnych zainteresowań, zarówno teoretycznych 
jak i związanych z ludźmi. Jego prezydentura zapisała się w histo-
rii wybitnymi osiągnięciami, a jego samego uważano za wizjonera. 

Z drugiej strony, osobę z takim układem planet może cechować 
rozproszenie lub miotanie się we wszystkich kierunkach naraz. Jed-
nak osoby te posiadają zdolność całościowego oglądu spraw, której 
często towarzyszy umiejętność wprowadzania w życie rozległych 
koncepcji. Rozprysk charakteryzuje osobę, która wywiera znaczą-
cy wpływ na życie innych i dla której ważne są sprawy ludzkości. 

Rzadkim przykładem idealnego Rozprysku jest kosmogram 
Henry’ego Manciniego. Każda planeta w jego kosmogramie poło-
żona jest w innym znaku, a w jego biografii można odnaleźć wie-
le cech związanych z tym układem planetarnym. Mancini był wy-
bitnym kompozytorem, który w wyjątkowy sposób przysłużył się 
muzyce. Od połowy lat 50. do połowy lat 60. zdominował muzy-
kę filmową i telewizyjną, a wśród jego kompozycji są takie hity jak 
„Moon River” do filmu Śniadanie u Tiffaniego, tytułowa piosen-
ka filmu Różowa Pantera oraz telewizyjnego serialu kryminalnego 
Peter Gunn. Mancini był najwybitniejszym kompozytorem muzy-
ki filmowej w tamtym okresie, nagradzanym zarówno Oscarami 
jak i nagrodami Grammy. Jego wszechstronność pozwalała mu na 
komponowanie muzyki do wielu filmowych gatunków od filmów 
fabularnych poprzez musicale aż do obrazów kinowych.
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Brian Wilson
20 czerwca 1942 / 3:45 PWT / Inglewood, Kalifornia

Placidus

WIĄZKA
Słowa kluczowe: koncentracja, skupienie

Wyróżnik: planety rozmieszczone w obrębie 120 stopni, 
czyli jednej trzeciej koła

Wiązka – jak sama nazwa wskazuje – to sytuacja, w której wszyst-
kie planety zebrane są razem, zazwyczaj w obrębie trygonu, czyli 
120 stopni. Część planet musi się zatem znajdować w tym samym 
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znaku. Sytuację taką określa się mianem stellium. Takie skupienie 
planet sprzyja koncentracji na jednym obszarze zainteresowań oraz 
obdarza umiejętnością możliwie najlepszego wykorzystania poja-
wiających się okoliczności. Układ ten wskazuje na osobę samowy-
starczalną, potrafiącą wykorzystać nadarzające się okazje i pozwala 
na osiągnięcie mistrzostwa w wybranej dziedzinie. Osoby te czę-
sto przejawiają dużą wiarę w swoje możliwości i posiadają zdol-
ność skutecznego wpływania na ludzi. Inną sprawą jest to, czy swoje 
zdolności wykorzystują mądrze – mogą być wizjonerami, ale mogą 
też zostać dyktatorami. Z takim układem planet może urodzić się 
myśliciel lub mistrz autokreacji, wierzący w swoją wyimaginowa-
ną wielkość. Właśnie taki układ planet miał włoski dyktator Beni-
to Mussolini. Aby powołać się na bardziej współczesny przykład, 
przyjrzyjmy się skupisku planet w wykresie urodzeniowym piosen-
karza Briana Wilsona. Jego horoskop, który tu prezentuję, ukazu-
je tę figurę planetarną w jej najlepszym wydaniu. Wilson potrafił 
doskonale ukierunkować swój ogromny talent i energię. W latach 
60. był on siłą napędową zespołu Beach Boys. W pracy był uważa-
ny za perfekcjonistę, a jego uparte dążenie do doskonałości spra-
wiało wiele problemów pozostałym członkom grupy. Jego skon-
centrowanie na osiąganiu celów i determinacja pomogły jednak 
zespołowi osiągnąć międzynarodowy sukces.
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Na obrzeżach kosmogramu znajduje się dwanaście znaków zo-
diaku (ilustracja na następnej stronie). Każdy z nich wyraża 

w unikalny sposób twoje podejście do życia. Wierzchołek każde-
go domu leży w określonym znaku, który opisuje twój stosunek 
do odpowiadającego temu domowi obszarowi życia. Wierzchołki 
to linie, które oddzielają domy, przypominają one szprychy koła. 
Zatrzymajmy się na chwilę, aby objaśnić symboliczny język astro-
logii: (1) znaki opisują, jak coś robisz, (2) planety opisują, co ro-
bisz lub co twoje działanie wyraża, (3) domy opisują gdzie, czyli 
jakiej dziedziny życia to dotyczy. Te trzy wymiary należy potrak-
tować łącznie, dopiero wtedy, kiedy spojrzymy na nie jako na pew-
ną całość zrozumiemy, co nam oferuje astrologia i o czym mówi 
horoskop. Chyba każdy z nas zna swój znak słoneczny. To w tym 
znaku znajdowało się Słońce w dniu twoich narodzin. Opisuje on 
wiele twoich istotnych cech, ale nie daje pełnego obrazu tego, kim 
jesteś. Każda z planet w twoim horoskopie ma określone znacze-

DWANAŚCIE
ZNAKÓW ZODIAKU
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nie i, podobnie jak Słońce, każda wyraża cechy znaku, w którym 
znajdowała się w dniu twoich narodzin. Razem, wszystkie te sym-
bole tworzą obraz ciebie i twojego życia. 

Przyjrzyjmy się znakom zodiaku oraz jakościom związanym 
z każdym z nich. Znaki zodiaku są pogrupowane według określo-
nych podobieństw. Pierwsze z tych podobieństw to żywioł. Cztery 
żywioły to: ogień, ziemia, powietrze i woda. Żywioł określa pod-
stawowy temperament danego znaku, przy czym istnieje oczywista 
korelacja pomiędzy danym żywiołem a cechami znaku. Znaki ży-
wiołu ognia cechuje entuzjazm, inspiracja i bezpośredniość. Zna-
ki żywiołu ziemi są praktyczne, stabilne i refleksyjne. Znaki żywio-
łu powietrza wiążą się z dociekliwością, skłonnością do zadawania 

Wierzchołek 
drugiego domu 
w znaku Byka

Wierzchołek 
trzeciego domu 
w znaku Bliźniąt

Wierzchołek 
pierwszego domu 
w znaku Barana 
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pytań, informacją. Znaki żywiołu wody to z kolei emocjonalność, 
intuicja i opiekuńczość. 

Znaki można także pogrupować według jakości. Jakość opisuje 
podstawową energię danego znaku i sposób, w jaki ta energia się 
przejawia. Wyróżniamy trzy jakości: kardynalną, stałą i zmienną. 
Znaki kardynalne są aktywne i inicjują działanie. Znaki stałe cechu-
je stabilność i wytrwałość. Znaki zmienne z kolei są elastyczne i ła-
two dopasowują się do okoliczności. W twoim horoskopie zawsze 
w jakimś miejscu pojawi się każdy żywioł i każda jakość. Niezależ-
nie od tego, jaki jest twój znak słoneczny lub w jakich znakach znaj-
dują się planety w twoim horoskopie, dzielisz z wszystkimi pozosta-
łymi istotami na ziemi atrybuty wspólne dla całego wszechświata. 

CZTERY ŻYWIOŁY

Znaki żywiołu ognia: K Baran, O Lew, S Strzelec
Znaki ogniste cechuje energia, entuzjazm i radość życia, a ich 

optymizm jest zaraźliwy. Są bezpośrednie, energiczne, towarzyskie 
i rzadko pozwalają, aby przeciwności losu stawały im na drodze do 
tego, czego pragną. Tak jak ogień błyskawicznie pożera wszystko, 
tak i znaki tego żywiołu często działają w sposób niepohamowa-
ny. W obszarze, w którym w twoim horoskopie znajduje się znak 
ognia, masz skłonność do impulsywnego działania i podejmowa-
nia ryzyka.

Znaki żywiołu ziemi: L Byk, P Panna, T Koziorożec
Znaki ziemskie są praktyczne, zmysłowe i skoncentrowane na 

materialnych aspektach życia. Ufają temu, co daje się zweryfikować 
i niełatwo je do czegokolwiek przekonać. To one dostarczają fun-
damentu niezbędnego, aby to, co budujemy było trwałe. Są cier-
pliwe, odpowiedzialne i wytrwałe. W obszarze, w którym w twoim 



46

horoskopie znajduje się znak ziemski pracujesz ciężko, planujesz 
starannie i nie jesteś skłonny do ryzyka. 

Znaki żywiołu powietrza: M Bliźnięta, Q Waga, U Wodnik
Znaki powietrzne reprezentują wszystko, co związane z umy-

słem i zdobywaniem wiedzy. Są ciągle głodne informacji. Osoby 
te wydają się nieco zdystansowane, do życia mają podejście anali-
tyczne i nie są zbyt emocjonalne. Obszar, w którym w twoim ho-
roskopie znajduje się znak powietrzny, to ta dziedzina, w której 
najbardziej zależy ci na tym, żeby być dobrze poinformowanym, 
dzielić się poglądami i pogłębiać wiedzę. 

Znaki żywiołu wody: N Rak, R Skorpion, V Ryby
Znaki wodne są emocjonalne, chłonne i mają świetnie rozwinię-

tą intuicję. Pragną każdego otoczyć swoją opieką, zwłaszcza tych, 
na których im zależy. Charakteryzuje je głębia przeżyć, często by-
wają nadopiekuńcze i nadwrażliwe. Znaki wodne mogą mieć pro-
blemy z emocjami i miewają humory. W tych obszarach horosko-
pu, które znajdują się w znakach wodnych, kierujesz się intuicją.

TRZY JAKOŚCI

Jakości – kardynalna, stała i zmienna opisują twoje zachowa-
nia. Znaki kardynalne pragną przewodzić i przejmują inicjatywę. 
Słowo-klucz to działanie. 

Znaki stałe pragną zbudować coś trwałego, dłużej zwlekają z pod-
jęciem działania, ale kiedy już się na nie zdecydują, nikt im nie prze-
szkodzi. Słowo-klucz w ich przypadku to wytrwałość.

Znaki zmienne łatwo się przystosowują i pragną dokładnie 
wszystko przedyskutować zanim podejmą decyzję; im więcej in-
formacji, tym lepiej. Słowo-klucz to elastyczność.



47

Znaki kardynalne: K Baran, N Rak, Q Waga, T Koziorożec
Baran, który wśród znaków kardynalnych reprezentuje żywioł 

ognia, jest znakiem działania i początków. Jest silny, bezpośredni 
i ma refleks. Barany są bardzo niecierpliwe. Mogą wydawać się nie-
co aroganckie lub zuchwałe, ale ich entuzjazm i głód przygód po-
zwala im eksplorować możliwości, których bardziej zachowawcze 
znaki nawet nie brałyby pod uwagę. Mają silną potrzebę nowości 
i często są prekursorami nowych trendów, wyprzedzając nadcho-
dzące zmiany. Słowo-klucz dla znaku Barana brzmi: jestem. Pragną 
wszystkiego doświadczyć na własnej skórze, niczego się nie boją 
i prą naprzód, pokonując wszelkie napotykane po drodze przeszko-
dy. W obszarze, w którym w twoim horoskopie znajduje się znak 
Barana, działasz asertywnie, jesteś bezpośredni, błyskawicznie re-
agujesz i nigdy się nie poddajesz.

Rak wśród znaków kardynalnych reprezentuje żywioł wody. Jest 
to znak intuicji, a osoby w nim urodzone potrafią długo i usilnie 
pragnąć. Jest to znak matki opiekunki, dającej emocjonalne opar-
cie. Raki uwielbiają opiekować się każdym, kto potrzebuje pomo-
cy. Tak jak woda, która ogarnia wszystko, z czym wejdzie w stycz-
ność, tak też osoby spod znaku Raka mogą być nadopiekuńcze, 
z czego trudno im zrezygnować.

Słowo-klucz Raka to czuję. Jak ocean, osoby spod tego znaku ni-
gdy nie są całkowicie spokojne, nigdy tak naprawdę nie odpoczy-
wają, coś w nich bezustannie drga. W obszarze, w którym w twoim 
horoskopie znajduje się znak Raka kierujesz się intuicją, wykazu-
jesz szczególną wrażliwość i pewien niepokój.

Waga reprezentuje wśród znaków kardynalnych żywioł powie-
trza. Jest to znak, dla którego niezwykle istotne są relacje z inny-
mi, dlatego rządzi w stosunkach z ludźmi i związkami. Wagi zawsze 
chcą poznać dwie strony medalu, są wyważone i bezstronne. Liczą 
się dla nich dobre maniery i umiejętność obycia. Wagi rzadko dzia-
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łają w pojedynkę, wybierając współpracę z ludźmi. Najważniejsze 
są dla nich związki międzyludzkie. 

Słowo-klucz Wagi brzmi: łagodzę. Powietrze jest żywiołem intelek-
tu, zatem w obszarze, w którym w twoim horoskopie znajduje się znak 
Wagi, poszukujesz głębszej wiedzy i zrozumienia. Ważne jest dla ciebie 
partnerstwo, decyzje podejmujesz wspólnie z innymi. Szukasz harmonii 
w relacjach z innymi i starasz się być zawsze w porządku wobec ludzi. 

Koziorożec reprezentuje wśród znaków kardynalnych żywioł 
ziemski. Jest to znak związany z organizacją, strukturą, planowa-
niem. Koziorożce są wytrwałe, cierpliwe i wiedzą, jak najlepiej wy-
korzystać każdą sytuację. Potrafią wykazać ogromną siłę i wytrwa-
łość. Są ostrożne i nie podejmują nieprzemyślanych działań, a swoje 
cele osiągają dzięki niezwykłej determinacji. 

Słowo-klucz Koziorożca to używam. Koziorożce doskonale wie-
dzą, jak wykorzystać wszelkie znajdujące się w ich zasięgu możli-
wości, aby osiągnąć dany cel. Jako że kardynalne znaki związane 
są z solidnymi fundamentami, w obszarze, w którym w twoim ho-
roskopie znajduje się Koziorożec możesz zbudować coś trwałego. 
W tym obszarze życia jesteś wydajny i skuteczny, ale też zorgani-
zowany i ostrożny.

Znaki stałe: L Byk, O Lew, R Skorpion, U Wodnik
Byk reprezentuje wśród znaków stałych żywioł ziemski. Urodze-

ni w tym znaku lubią korzystać z wszelkich przyjemności życia. Są 
tolerancyjni aż do przesady i są w stanie na wiele rzeczy przymknąć 
oko. Byk to najbardziej stały ze stałych znaków. Jest znakiem bier-
ności, a zatem osoby tak urodzone niespiesznie zabierają się do 
działania. Za to, kiedy już je podejmą, mało co może im przeszko-
dzić. Kiedy wyznaczą sobie cel są tak zdeterminowane, że nie zbo-
czą z obranego kursu. Trudno je przekonać do zmiany, każdy, kto 
spróbuje to uczynić napotka z ich strony silny opór. 
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Słowo-klucz do znaku Byka to posiadam. Byki są przywiąza-
ne do dóbr materialnych i przyjemności. W obszarze, w którym 
w twoim horoskopie znajduje się znak Byka jesteś zdeterminowa-
ny i wytrwały. W tym obszarze wykazujesz największe przywiąza-
nie do dóbr materialnych i największą determinację. 

Lew reprezentuje wśród znaków stałych żywioł ognia. Urodze-
ni w tym znaku są serdeczni i lubią być w centrum uwagi. Tak jak 
w przypadku wszystkich znaków stałych, Lwy lubią posiadać i in-
teresują ich jedynie rzeczy najwyższej jakości. Pragną wszystkiego, 
co najlepsze i chcieliby, żeby świat się kręcił dookoła nich, tak jak 
Ziemia wokół Słońca. Są odważne, pewne siebie i lojalne. 

Słowo-klucz to chcę. Jest to znak show biznesu, a Lwy uwielbia-
ją się pokazać, są zabawne i rozrywkowe. W obszarach, w których 
w twoim horoskopie znajduje się ten znak pragniesz zostać zauwa-
żony. Są to obszary, w których chcesz wyrazić siebie, pokazać się 
z jak najlepszej strony i zdobyć uznanie otoczenia.

Skorpion reprezentuje wśród znaków stałych żywioł wody. Uro-
dzeni w tym znaku potrafią bezbłędnie wyczuć, co w danej sytuacji 
jest fałszem, a co prawdą. Nie spoczną, dopóki nie dojdą do praw-
dy w kwestii, która ich interesuje, ale własne sprawy raczej utrzy-
mują w tajemnicy. Często jest w nich coś, co bardzo pragną w so-
bie zmienić, ale napotykają duże trudności. Jest to znak sekretów, 
mocy i pasji. 

Słowo-klucz dla znaku Skorpiona to tworzę. Skorpion to znak 
uzdrawiania, śmierci i odrodzenia. Nazywa się go znakiem tajemnic, 
ponieważ wiele skrywa. W tych obszarach twojego horoskopu, któ-
re leżą w tym znaku odczuwasz potrzebę twórczości i przejmujesz 
kontrolę, a także objawiasz zdolność docierania do istoty rzeczy. 

Wodnik reprezentuje wśród znaków stałych żywioł powietrzny. 
To znak przyjaźni, a osoby w nim urodzone ponad wszystko ce-
nią przyjaciół. Często mają niezwykłą powierzchowność i nietu-
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zinkowy sposób bycia, lubią też, gdy ich oryginalność zostaje do-
ceniona. Wodniki zawsze próbują przekraczać granice, co często 
powoduje, że przylega do nich miano buntowników. Ich filozofię 
można streścić słowami: „Precz ze starym, niech nadejdzie nowe”. 
Słowo-klucz dla znaku Wodnika brzmi: wiem. Jest to znak powią-
zany ze wszystkim, co dziwne i niezwykłe, ale także znak geniuszu.

W obszarach, w których w twoim horoskopie znajduje się Wod-
nik, masz potencjał wykraczania poza to, co zwyczajne. Cechą Wod-
nika jest także wrażliwość społeczna i właśnie na arenie społecznej 
pragniesz wprowadzać zmiany.

Znaki zmienne: M Bliźnięta, P Panna, S Strzelec, V Ryby
Bliźnięta to wśród znaków zmiennych żywioł powietrza. Jest 

to znak komunikacji. Bliźnięta uwielbiają się komunikować. Po-
trafią przywołać z pamięci ogromną ilość informacji i zadają nie-
zliczoną ilość pytań. Są dociekliwe i mają różnorodne zaintere-
sowania. Dziś są tu, a jutro zupełnie gdzie indziej. Nie znoszą 
rutyny, bardzo cenią sobie wolność i trudno im przychodzą zo-
bowiązania. 

Słowo-klucz Bliźniąt brzmi: myślę. W obszarze, w którym w two-
im horoskopie znajduje się ten znak dążysz do poznania przez do-
świadczenie. Jest to dziedzina, w której przepływ informacji jest 
dla ciebie szczególnie ważny. Pragniesz dowiedzieć się wszystkie-
go, a twój głód wiedzy jest nienasycony.

Panna reprezentuje wśród znaków zmiennych żywioł ziemski. 
Urodzeni w tym znaku gromadzą i łączą fakty. Są zdolni wchłonąć 
niewiarygodną ilość informacji i szczegółów. Ich największą wadą 
jest nadmierna skłonność do krytykowania. Jest to znak analizy, 
pracy i usług. Panny mają niezwykłą umiejętność dostrzegania naj-
mniejszych detali i nic nigdy nie uchodzi ich uwadze. Pragną być 
potrzebne i dążą do osiągnięcia wewnętrznego ideału.
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Słowo-klucz Panny brzmi: analizuję. Obszary, w których w two-
im horoskopie znajduje się znak Panny to obszary, które szczególnie 
mocno cię zajmują. Tu możesz służyć innym i im pomagać, co mo-
że na przykład być związane z dostarczaniem jakichś usług. W tych 
obszarach najbardziej ujawnia się twój krytycyzm. 

Strzelec reprezentuje wśród znaków zmiennych żywioł ognia. Uro-
dzeni w tym znaku są wygadani i prosto z mostu mówią, co myślą. 
Są przyjaźnie nastawieni do ludzi, towarzyscy i optymistyczni. Lubią 
podejmować ryzyko i pociągają ich dalekie horyzonty, często szuka-
ją nowych doświadczeń poprzez podróże i lubią opowiadać o swo-
ich wyprawach. Strzelce są niezależne i bardzo cenią sobie wolność. 

Słowo-klucz do znaku Strzelca brzmi: widzę. Strzelce są po-
szukiwaczami wiedzy i mądrości. W obszarach, w których w two-
im horoskopie znajduje się znak Strzelca odzywa się twoja żyłka 
ryzykanta. Są to także dziedziny, w których najmocniej przeja-
wia się twoja chęć odkrywania, pragniesz je dogłębnie poznać 
i zrozumieć.

Ryby reprezentują wśród znaków zmiennych żywioł wodny. 
Urodzeni w tym znaku wierzą, że spełnią się ich marzenia. Jest 
to znak wiary, a Ryby to najbardziej wrażliwe stworzenia z całego 
zodiakalnego zwierzyńca. Mają doskonale rozwiniętą wyobraźnię 
i są bardzo twórcze. Nie chcąc nikogo urazić są tak zgodne i dy-
plomatyczne, że mogą wydawać się nieszczere. Z trudem przy-
chodzi im mówienie, co naprawdę myślą. Mogą cierpieć z po-
wodu niskiej samooceny i mieć ciągłe poczucie, że nie starają się 
wystarczająco. 

Słowo-klucz Ryb brzmi: wierzę. W tych obszarach twojego ho-
roskopu, w których znajduje się znak Ryb jesteś tolerancyjny, prze-
jawiasz dużo empatii i współczucia. Tutaj też masz skłonność do od-
dawania się marzeniom i nierealistycznego sposobu myślenia. Jest to 
obszar, który może dla ciebie wiązać się z największymi poświęceniami.
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Znaki zawsze występują w kosmogramie w tej samej kolejności. 
Dwanaście znaków, do których odnosi się astrologia, odpowiada 
wąskiemu pasowi gwiazdozbiorów położonych wzdłuż ekliptyki, 
zwanego zodiakiem. Po znaku Barana zawsze następuje znak Byka, 
następnie Bliźnięta, Rak, Lew i tak dalej. Poniższa tabela przedsta-
wia naturalną kolejność znaków zodiaku. 

Kolejność Glif Znak Słowo-klucz  Planeta władca Symbol

1 K Baran Jestem Mars Baran

2 L Byk Posiadam Wenus Byk

3 M Bliźnięta Myślę Merkury Bliźnięta

4 N Rak Czuję Księżyc Rak

5 O Lew Chcę Słońce Lew

6 P Panna Analizuję Merkury Panna

7 Q Waga Równoważę Wenus Waga

8 R Skorpion Tworzę Pluton Skorpion

9 S Strzelec Widzę Jowisz Centaur

10 T Koziorożec Używam Saturn Koza

11 U Wodnik Wiem Uran Wodnik

12 V Ryby Wierzę Neptun Ryby



Spodobał Ci się fragment, 
który przeczytałeś?
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