
 

 

 

CO TO JEST ASTROLOGIA 
 

   ASTROLOGIA to nauka badająca zależności między położeniami i wzajemnymi odległo-

ściami kątowymi (aspektami) ciał niebieskich a zjawiskami na Ziemi (zwłaszcza cechami i 

losami człowieka) oraz sztuka przepowiadania przyszłych zdarzeń ziemskich na podstawie 

konfiguracji ciał niebieskich w okresach początkowych (radix) i badanych (horoskopy naro-

dzin, progresywne, dyrekcyjne, tranzytowe, solariusze, lunariusze, porównawcze, kontakto-

we, relacyjne).  

   Jej instrumentem jest  horoskop (gr. hora-skopos: czas i obserwator) – schematycznie 

przedstawiona mapa nieba w danej chwili (gdy narodził się człowiek, zwierzę, roślina, pań-

stwo, miasto, instytucja, idea, firma, zdarzenie itd.), opisująca symbolicznie energetyczne 

pole działania żywej istoty na planie materialnym. Przedstawia on Słońce, Księżyc, planety, 

asteroidy, planetoidy, węzły Księżyca i planet, gwiazdy oraz ważne punkty sferyczne na tle 

Zodiaku i domów (sektorów czasowych i przestrzennych horoskopu). Ich energie manifestują  

się  w ciałach wszystkich żywych istot (bytów) i zmieniają się cyklicznie (planety krążą wo-

kół Słońca) w czasoprzestrzeni, tworząc mozaikę ziemskich form, cech i zdarzeń.   

   Ziemski  Zodiak (tak zwany Zodiak zwrotnikowy = 360 stopni Ekliptyki) to dwanaście faz 

Zodiaku (znaków), po 30  stopni  każdy,  o nazwach głównych konstelacji Zodiaku gwiazdo-

wego. Zodiaki te pokrywały się ok. 2000 lat temu, gdy Punkt Równonocy Wiosennej  znaj-

dował się w 00.00 stopni znaku Barana. Obecnie rozchodzą się (wskutek ruchu precesyjnego 

Ziemi): Baran zwrotnikowy pokrywa się z Rybami gwiazdowymi na granicy Wodnika, Byk z 

Baranem, Bliźnięta z Bykiem itd. (geometrycznie, gdyż wizualnie konstelacje mają nieregu-

larne kształty i rozmiary). Stąd zmiany er astrologicznych (następujące co około 2144 lata) i 

jakości życia (manifestacja kolejnych światów zodiakalnych, na różnych poziomach). 

   Nie ma dwóch identycznych horoskopów: każdy jest inny w obrębie 25 729 lat (tzw. Rok 

Precesyjny). Po tym okresie układy planet powtarzają się (a więc i  horoskopy), lecz cały 

Układ Słoneczny jest już w innym miejscu Galaktyki, w innej erze i w innym systemie nume-

rologicznym, a więc w innych układach energetyczno-astrologiczno-numerologicznych 

Wszechświata. To sprawia, że nie ma i nie może być dwóch identycznych horoskopów, a 

więc i dwóch identycznych bytów, cech, przeżyć, zdarzeń, doświadczeń itd. 
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   Horoskop  to  „plan” osobowości człowieka, jego struktury psychofizycznej i doświadczeń 

życiowych (Drogi Życia, Przeznaczenia) na planie materialnym. Kierunek i cel tej Drogi są 

już z góry wyznaczone, podobnie  jak środki umożliwiające jej odbycie. Umożliwia on ob-

serwację kompleksowej,  psychofizycznej  reakcji  organizmu na zmieniające się energie  w 

ciele (w dowolnej fazie określonego cyklu planetarnego) oraz rozwoju  zdarzeń  i  procesów 

we wszystkich sferach życia ziemskiego.  Podstawą do jego sporządzenia jest data i miejsce 

narodzin.   

   Kompletny horoskop to: dwanaście faz Zodiaku (znaków), dwanaście domów (pól czaso-

wych lub przestrzennych, powstałych z podziału na trzy części obszarów czasoprzestrzennych 

między punktami kardynalnymi – tj. głównymi osiami horoskopu i kierunkami geograficz-

nymi), dziewięć planet  (w tym Słońce i Księżyc – bez Plutona, którego traktuje się obecnie 

jako asteroidę), asteroidy, komety, większe gwiazdy, ważne punkty sferyczne, węzły Księży-

ca i planet. Jego interpretacja jest sztuką.  

 

 

 

POZNAWANIE BOGA I WSZECHŚWIATA 
 

   Znając astrologię i numerologię można zgłębiać PRAPLAN STWORZENIA. Ustawiając w 

odpowiedni sposób Zodiak i nadając jego fazom określone numery, można poznać kosmosy, 

żywioły, jakości, cykle stwórcze, rozwojowe i zamykające, różne byty kosmiczne i ich pola 

działania, pokarmy, zrozumieć mitologie świata, bóstwa, religie, doktryny, dogmaty, ideolo-

gie, ustroje, podziały społeczne i klasowe, itd.  

 

 

 

WSZECHŚWIAT 

 

   Wszechświat opisują liczby (od 1 do 9), symbolizujące energie, które go kształtują. Liczby 

te tworzą oktawy. Liczby  nieparzyste  (1, 3, 5, 7, 9)  zwane są "boskimi", a parzyste (2, 4, 6, 

8) "ziemskimi".  Pierwsze są  twórcze i "wyzwalające" żywą istotę z materii (kierunek Ziemia 

– Niebo), drugie bierne, "wciągające" ją w materię  (kierunek  Niebo  –  Ziemia). Jedne i dru-

gie mają swoją pozytywną i negatywną wymowę. 
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  Podstawowymi  prawami  Wszechświata są (według ezoteryki):  Prawo Trzech Sił i Prawo 

Siedmiu, zwane Prawem Oktaw. Punkty 3, 6 i 9 odzwierciedlają Prawo Trzech Sił, a punkty  

1,  2, 4, 5, 7, 8  Prawo Oktaw. Prawa te tworzą ENNEAGRAM: system psychologii duchowej 

oparty na kole i znajdującymi się na nim dziewięcioma punktami cyklu 9. Reprezentują one 

dziewięć typów (wzorców) osobowości, tworzących ezoteryczną mapę usytuowania ludzkich 

inklinacji i typów osobowości w formie dziewięcioramiennej gwiazdy.  

  Każda  zamknięta całość, każdy kosmos, organizm, roślina itd. jest ENNEAGRAMEM. Nie  

każdy ENNEAGRAM ma jednak w siebie wyższy trójkąt (3, 6, 9), wskazujący na obecność 

w danym organizmie wyższych elementów. Ten wewnętrzny trójkąt mają na Ziemi tylko nie-

które rośliny zwane używkami, takie jak: mak, herbata, kawa i tytoń.  
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↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 V S  P  M KogSzZaKo ZAGRANICA 

Świat mistyczny 

AIN SOPH 0   10 11 

6 

1 K T Q N MaŚwTyWą PROTOKOSMOS 

Energia 

ABSOLUT 

Purusza 

1 3 0 11 12 

7 

2 L U R O KozPiBaSm AJOKOSMOS 

Wszechświaty 

Wiekuisty 

Niezmienny 

3 6 1 12 1 

8 

3 M V S P KońKoSzZa MAKROKOSMOS 

Galaktyki 

Archanioły 

 

6 12 3 1 2 

9 

4 N K T Q WąMaŚwTy DEUTEROKOSMOS 

Gwiazdy 

Anioły 

 

12 24 6 2 3 

10 

5 O L U R SmKozPiBa MEZOKOSMOS 

Planety (Ziemia) 

Ludzie 

 

24 48 12 3 4 

11 

6 P S V M ZaKoKoSz TRITOKOSMOS 

Życie organiczne 

Kręgowce 

 

48 96 24 4 5 

12 

7 Q N K T TyWąMaŚw MIKROKOSMOS 

Żywe istoty 

Bezkręgowce 

 

96 192 48 5 6 

1 

8 R O L U BaSmKozPi ŚWIAT DUŻYCH 

KOMÓREK 

Rośliny 

 

192 384 96 6 7 

2 

9 S P M V SzZaKoKog ŚWIAT MAŁYCH 

KOMÓREK 

Minerały 

 

384 768 192 7 8 

3 

10 T Q N K ŚwTyWąMa ŚWIAT MOLEKUŁ Metale 768 1536 384 8 9 
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 4 

11 U R O L PiBaSmKoz ŚWIAT 

ELEKTRONÓW 

Absolut 

Sztuczne raje 

1536 3072 768 9 10 

5 

          

↑          

 
OZNACZENIA 

 

↓ – Inwolucja 

↑ – Ewolucja 

 

1, 2 – pion  

K / Ma–  energia, tożsamość, rozum konkretny 

T / Św – gęsta materia 

Q/ Ty – gaz, rozum abstrakcyjny, dopełnienie (  

N / Wą –  ciecz, emocje, mądrość, dopełnienie 1 

             

5-7: Siły/Energie natury  

1 – Mądrość-Wola-Działanie w Jedności 

3 – trzy siły natury materialnej : 1 – Siła aktywna (Pasja), 2 – Siła pasywna (Ignorancja), 3 – Siła neutralizująca  

      (Dobroć) 

3-6144 – kombinacje trzech sił natury, liczby (wibracje) określające mechaniczność bytów (ciał, pokarmów) 

0 – czysta dobroć transcendentalna (vişudha-sattva) 

 

Lp. 

12 – 4 (+) i 5 (–) = 0 = Pustka, Nieprzejawiony, czysta dobroć transcendentalna 

 

   Patrząc na wykres kosmosów można zrozumieć, że jedynie świat pierwszego rzędu (Proto-

kosmos) jest światem  tworzonym  przez Najwyższą Inteligencję. W światach drugiego, trze-

ciego  i  kolejnych rzędów trzy siły natury manifestują się w postaci mechanicznych praw,  

które  wszystko tworzą i kierują losami żywych istot w sposób automatyczny. Czym dalej od 

Protokosmosu, tym stopień mechaniczności światów (praw w  nim panujących) jest większy. 

Im gęstsza materia (im posiada większą gęstość częstotliwości wibracji), tym mniej świadoma 

i mniej inteligentna. 

   Z  racji tego, iż natura świata jest na wpółmechaniczna, powrót do świata duchowego  (do 

Boga) jest też na wpółautomatyczny (częściowo zaaranżowany, częściowo kształtowany 

przez świadome akty wolnej woli i nadwysiłki, częściowo kształtowany z pomocą Boga).  

   Świat  pierwszego rzędu posiada największą gęstość częstotliwości wibracji i zerową me-

chaniczność, a świat ostatni (najbardziej oddalony od pierwszego) – najmniejszą gęstość czę-

stotliwości wibracji i największą mechaniczność. By zrozumieć,  o  jakich  światach  mówi-

my, musimy poznać astrologię i kosmosy (strukturę stworzenia). Dzięki temu poznamy bliżej 
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"nieznane" i zrozumiemy "niezrozumiałe". Bo horoskopy można sporządzać dla wszystkich 

bytów.  

   Z powyższego wynika, że znany nam Wszechświat nie  jest jedynym wszechświatem w 

UNIWERSUM, lecz jedną z niezliczonych tak zwanych brahmand (światów Brahmy), jak 

mówią Hindusi. Wszechświaty te (skupiska mgławic, galaktyk, gwiazd, planet, księżyców, 

planetoid itd.) mają różne wielkości i struktury. Jedne są bardziej, a inne mniej ożywione. 

Choć trudno je mierzyć (są  niewyobrażalnie wielkie), uważa się, że nasz „czterogłowy 

Wszechświat” (patrz osie horoskopu) jest jedną z mniejszych brahmand w UNIWERSUM. 

   Purusza to energia, życie i tożsamość indywidualna Wszechświata (mądrość-wola-

działanie), główna jego istota. Jego odzwierciedleniem są trzy siły natury materialnej: aktyw-

na, pasywna i neutralizująca. Indywidualne żywe istoty to atomowe cząski Puruszy, okryte 

przez fałszywe ego (wszystko istnieje jako nieskończenie duże i nieskończenie małe). Dzięki 

temu utożsamiają się one z materialnym ciałem i jego desygnatami oraz podlegają (wg filozo-

fii hinduskiej)  prawu SAMSARY („krąg wcieleń”). Ciała to odzwierciedlenia pól działania, a 

zlokalizowany w sercu Pan (Paramatma) to obserwator i przyzwalający (pierwszy znawca 

pola).  

   Mikrokosmos  to świat najmniejszych istot we Wszechświecie, do których należymy. Dla-

tego osobowy Bóg jest dla nas najważniejszy. 

   Natura świata i człowieka jest dodatnio-ujemna. Jedna część jest dodatnia (słoneczna, mę-

ska, Jang), a druga ujemna (księżycowa, żeńska, In). Jesteśmy atomowymi iskrami  +/–, „pły-

nącymi” w dualnej rzeczywistości czasoprzestrzeni. Częściowo w sferze świadomej (na ja-

wie, w dzień), a częściowo w sferze nieświadomej (we śnie, w nocy). 

    Istnienie znanego nam Wszechświata (Wydech i Wdech, lata, miesiące, dni, godziny, mi-

nuty, sekundy kosmiczne) wyznacza długość życia Brahmy (wcielonej we Wszechświat ży-

wej istoty, której fragmentami jesteśmy).  Żyje on wiele miliardów lat (wg moich obliczeń: 3 

x 10 do potęgi trzydziestej pierwszej; według koncepcji  wedyjskiej:  311 trylionów 40 bilio-

nów lat ziemskich). 

   W ten sposób możemy poszerzać swą świadomość i wiedzę o Wszechświecie. Poszerzanie 

świadomości idzie w dwóch kierunkach: ku temu co większe i ku temu co mniejsze (kosmos 

wyższy i kosmos niższy). Poznanie wielkiego i małego  wymaga podobnej, wewnętrznej 

przemiany. Szukając podobieństw między kosmosami,  można badać ich strukturę, cechy, 

właściwości, funkcje, parametry fizyczne, chemiczne, astrologiczne, numerologiczne itd.,  

stosunek  danego  kosmosu do siebie samego, stosunek danego kosmosu do kosmosu wyższe-

go (większego) i stosunek danego kosmosu do kosmosu niższego.   
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   Poznawanie kosmosów to grunt do ustanowienia praw względności i stworzenia uniwersal-

nej nauki o Wszechświecie. Nauka, filozofia i ezoteryka muszą iść w  parze i opierać się na 

uniwersalnych prawach i zasadach. Wtedy to się uda. Proces poznawania Wszechświata nie 

ma bowiem końca. (…) 

 

 

 

DOŚWIADCZENIA OSÓB Z OKREŚLONĄ 

DOMINANTĄ HOROSKOPOWĄ 

 
 

DOŚWIADCZENIA OSÓB Z DOMINANTĄ W BARANIE 

 

CECHY OGÓLNE: poczucie „jestem”, ambicja, impulsywność, aktywność, inspiracja, przed-

siębiorczość, szybkość, odwaga, entuzjazm, zdecydowanie, porywczość, pragnienie przygo-

dy, działanie, szczerość intencji, prostolinijność (bez dyplomacji), duma, niezależność, prze-

cieranie nowych szlaków, ściganie się, odwaga i lekkomyślność, naiwność, bystre zmysły, dar 

spostrzegawczości, siła żywotna, cechy wojownika, przywódcy, dowódcy, generała, kierow-

nika, sportowca; silna osobowość; tendencja do patrzenia na sprawy ze swojego punktu wi-

dzenia; nie pozwalanie sobą rządzić; chęć rządzenia innymi; niezawodna wola (choć nietrwa-

ła i zmienna); zdobywanie w miłości, kochanie prosto, nieskomplikowanie, mocno, gorąco, 

bez romantyzmu i polotu; przy negatywnych aspektach: niekontrolowana impulsywność, 

skłonność do agresji, brutalność, brak subtelności, niecierpliwość, wybuchowość, zaczepność, 

hałaśliwość, egoizm; wszystko, co jest przeciwstawne lub uzupełniające w stosunku do znaku 

Ryb. 

CEL DZIAŁANIA: realizowanie myśli w konkretnym działaniu. 

ZASADA DZIAŁANIA: entuzjazm, inicjatywa, wytwarzanie, aktywizacja. 

FAZA ROZWOJU OSOBOWOŚCI: umiejętność dostosowania się do sytuacji, warunków 

życia, ludzi, adaptacja. 

CEL ROZWOJU DUCHOWEGO: opanowanie umysłu, okiełznanie myśli. 

CECHY TEMPERAMENTU: aktywność, szybka reakcja na bodźce, ekstrawertyzm, przewa-

ga pobudzenia nad hamowaniem, temperament choleryczny. 
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GŁÓWNE CECHY OSOBOWOŚCI: odwaga, zamiłowanie do walki i zwycięstw, zdolności 

przywódcze, inicjatywa. Potrafią być agresywne, a nawet prymitywny, chętnie  improwizują, 

są gwałtowne, porywcze, szczere i otwarte. Lubią wulgarne dowcipy.    

SPRAWY MAJĄTKOWE. Nie cenią pieniędzy dla samej przyjemności ich posiadania. Po-

trafią je zarabiać, ale nie czują potrzeby oszczędzania. Szybko zdobywają pieniądze i szybko 

je wydają, aby je znowu zdobyć gdzie indziej i w inny sposób. Często szastają pieniędzmi, 

pożyczają, zarabiają, oddają, i tak w kółko.  

OTOCZENIE. Są szczere i bezpośrednie. Mówią prosto z mostu. Urazy artykułują głośno i 

natychmiast, lecz szybko o nich zapominają. Ich porywczość i niecierpliwość jest dla otocze-

nia  uciążliwa. Zdarzają się jednak także typy uprzejme, taktowne i ciche.  

PRACA. Mają predyspozycje do prac wymagających wysiłku, energii i odpowiedzialności. 

Są skłonne do tyranizowania innych. Pochopne decyzje i brak analizy postępowania przyno-

szą im niepowodzenia.   

STYL PRACY: niezależność, tendencja do wykonywania pracy szybko (bez odpoczynku)  i 

przeciwstawiania się opiniom grupy. 

POTRZEBY ZASPOKAJANE W PRACY ZAWODOWEJ: potrzeba przywództwa, władzy, 

sukcesu, działania, niezależności. 

SKŁONNOŚCI ZAWODOWE, ŚRODOWISKO I WARUNKI PRACY: szybka reakcja na 

bodźce, inicjatywa, dynamizm, skłonność do podejmowania walki i rywalizacji, zainte-

resowanie zawodami samodzielnymi, wymagającymi ruchliwości, zmiennych czynności, w 

których trzeba się posługiwać narzędziami tnącymi.  

DZIEDZINY PRACY ZAWODOWEJ, ZAWODY: medycyna (stomatolog, chirurg), bezpie-

czeństwo, obronność (żołnierz, oficer), przetwórstwo mięsne (masarz, rzeźnik), technika 

(technik, inżynier, menedżer), satyra (artysta kabaretowy, satyryk). 

JAKO SZEFOWIE sprawdzają się dobrze. Bardzo nie lubią nierobów i pracowników sezo-

nowych (pieniądze muszą być uczciwie i ciężko zarobione). Nie są zbyt łase na komplementy 

(choć cenią słowa uznania) i nie znają się na ludziach – choć nie dają się wystawić do wiatru. 

W pracy – komenderują. Są optymistycznymi i niezmordowanymi idealistami. Choć często 

nie przebierają w słowach, są lojalnymi przełożonymi. Nigdy nie robią niczego poza plecami 

swych podwładnych. Indywidualistom żyje się z nimi trudno. Entuzjastom (którzy dają się 

porwać ich entuzjazmowi) – świetnie.  

Jako podwładni są trudne (nie lubią słuchać rozkazów, lecz je wydawać). Jeśli jednak kie-

rownik jest indywidualnością, którą cenią – potrafią być wierne i życzliwe.     
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PRZEZNACZENIE. Ich Przeznaczeniem jest fizyczna i intelektualna walka (sport, technika, 

inżynieria, medycyna). Potrafią być świetnymi żołnierzami, menedżerami, inżynierami, chi-

rurgami itp. Lubią sprawy i działania konkretne (akcja-reakcja, atak-kontratak). Nie lubią 

filozofować.  

ZDROWIE. Są silne i zdrowe. Ulegają jednak urazom fizycznym, zwłaszcza głowy i mięśni. 

Brak im (w zasadzie) życia wewnętrznego.  

MAŁŻEŃSTWO. W małżeństwie (partnerstwie) pragną być wodzem. Nie szanują partnera. 

Często kłócą się z nim i wybuchają. Później tego żałują. Szybko jednak o wszystkim zapomi-

nają i przechodzą nad tym do porządku dziennego. Są szczere, uczciwe i oddane. Rzadko się 

rozwodzą (zwłaszcza mężczyzna potrafi przytrzymać przy sobie kobietę).  

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.  

To inicjatorzy, o silnej woli i wodzowskim usposobieniu, skierowane na zewnątrz i gotowe, 

by zaczynać coś od nowa. Mają  zadatki na przywódcę, wojownika, konstruktora (żelazo i 

stal), inżyniera, oficera, polityka, chirurga, stomatologa, producenta maszyn, kierowcę 

(zwłaszcza rajdowego), montera, ślusarza, palacza, spawacza, strażaka itp.  

Najbardziej odpowiednimi dla nich zawodami są zawody związane z witalnością i koncentra-

cją  woli:  sportowiec,  wojskowy, chirurg, zawody wymagające używania ostrych  przedmio-

tów  i  narzędzi,  związane z odlewaniem stali, produkcją i obsługą maszyn, przekształcaniem 

energii cieplnej w mechaniczną itp.  

Przynajmniej  raz w życiu znajdują się w korzystnych układach, natrafiają na  wspaniałą  

przygodę  lub  wspaniałe  okoliczności.  Gdy są jedynakami –  mają w  młodości problemy 

prawne. Ich ogromna chęć życia domaga się nieustannej aktywności, wolnych przestrzeni, w 

otoczeniu  natury,  którą  kochają.  Mogą zawrzeć wcześnie małżeństwo, ale wspólne  życie  

upływa im niezbyt harmonijnie. Raczej niechętnie pozostają na  jednym  miejscu, przez co 

zmuszone są podróżować. Zmiana miejsca pobytu staje się często powodem rozgłosu wokół 

nich. W pracy zawodowej są niezwykle aktywne. Szybko wspinają się po społecznej drabinie,  

lecz  doświadczają niepowodzeń (zwłaszcza gdy  pracują na niższym stanowisku). Mimo to 

często osiągają swoje cele. Przez nieuwagę lub lekkomyślność ulegają wypadkom. W awan-

sie pomagają im (lub szkodzą – poprzez dwulicowość) koledzy. Wobec przyjaciół są wyro-

zumiałe i tolerancyjne. Nie dostrzegają ich błędów. Często wpadają w konflikt z prawem, 

którego przyczyną są pieniądze lub kobiety. Wrogów mają na polu naukowym, religijnym i 

społecznym.  Jednak  spory  z  nimi  są  krótkie i nie przynoszą im większych szkód. Mają 

szansę realizacji idei kosmicznych. Gdy są rozwinięte, mają znaczną swobodę działania i kie-

rują się wyższymi zasadami. Ujawniają dużą intuicję i dar przewidywania. Są urodzonymi 
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liderami. Lata 5-9, 19-23, 30-31, 43-48, 75-77 są dla nich zwykle najbardziej znaczące (zmia-

ny, transformacje). W przypadku narodzin w nocy lub nad ranem – tracą przedwcześnie ojca 

(śmierć lub rozłąka z rodziną). Urodzone 21 marca są wyjątkowo żywotne, silne, śmiałe, szla-

chetne, pomocne. Urodzone między 22 a 31 marca mają skromniejszy charakter, wiele uroku 

osobistego, woli, uporu inteligencji, kultury wewnętrznej, konsekwencji w dążeniu do celu, 

zamiłowania do wiedzy, zdolności panowania nad sobą, uczciwości, wierności, szlachetności. 

Urodzone między 1 a 10 kwietnia są bardziej delikatne, eleganckie i odporne na uderzenia. 

Mają filozoficzny sposób myślenia, talenty artystyczne, skłonność do zmiany partnerów. 

Urodzone między 11 a 20 kwietnia mają błyskotliwy umysł i dobrą pamięć. Mimo nieśmiało-

ści i wstydliwości są dumne, samolubne, cyniczne i kapryśne. W małżeństwie dominują – 

zwłaszcza w pierwszej połowie życia, która jest dla nich burzliwa. Później tracą energię i żyją 

w małżeńskiej przyjaźni. Mają temperament choleryczny – czują, że "są". Są  ambitne, impul-

sywne, swawolne, przedsiębiorcze, bystre, entuzjastyczne, samodzielne, czujne i prostolinijne 

w postępowaniu. Kochają nowe pomysły. Cechuje ich entuzjazm, wytrzymałość, egocen-

tryzm i skłonność do gniewu. Uważają,  że nikt nie może nimi rządzić. Same czują się powo-

łane do rządzenia innymi. Bronią swych przekonań i dają impuls do przyśpieszania spraw. 

Brak im dyskrecji i dyplomacji. Mają ognisty temperament  i są romantykami. Lubią przygo-

dy i działania pionierskie. Chcą  przodować  w  działaniu. Lubią podkreślać swoje racje, prze-

rywać  dyskusje,  krzyczeć – by zwrócić na siebie uwagę. Nie lubią słuchać rad  innych.  Pra-

gną  być  pierwszymi i najlepszymi. Niepowodzenia ich nie zniechęcają.  

Jeśli  są  rozwinięte  intelektualnie i duchowo, agresję skierowaną na otoczenie zwracają 

przeciwko sobie, co jest dla nich frustrujące, gdyż przeżywają rzeczywistość głęboko. Walczą 

ze sobą.  

Często są bardzo mądre i mają różnorakie zdolności (zwłaszcza inżynierskie oraz z dziedziny 

mechaniki). Sprawdzają się w działaniu. Z powodu częstej niecierpliwości mogą cedować 

rozpoczęte działania na innych.  

Prą do przodu z energią pierwotną. Zdecydowanie umożliwia  im  momentalne  wcielanie  w 

czyn każdego pomysłu. Najpierw działają, a potem myślą. Chętnie  rywalizują z innymi. Bez-

ustanną  działalność  traktują  jako sprawdzanie siebie. Mają duże zdolności wykonawcze  i  

mogą  być  pionierami w jakiejś dziedzinie. Kierują się sympatią lub antypatią. Często wybu-

chają i są skłonne do oporu przeciw pewnym zarządzeniom i istniejącemu porządkowi oraz 

do naginania innych do swych przekonań. Mogą być entuzjastami jakiejś postępowej idei, ale 

działają tylko tak długo, dopóki idea ta trwa. Często zmieniają swój punkt widzenia oraz opi-

nie i są niezwykle pewne wszystkiego, co ich w danym momencie pasjonuje. Mają ambicję 
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osiągnąć w życiu  znaczącą pozycję społeczną i zawodową. Poświęcają temu wszystkie swoje 

siły i energię. Sława i  uznanie  są  dla nich ważniejsze niż majątek i wygody. Często postępu-

ją jednak zbyt gwałtownie. 

Są pełne woli i myślą praktycznie. Gotowe są przystosować się do zwyczajów obowiązują-

cych w danej działalności handlowej lub zawodowej. Mają możność łatwego  zarobkowania,  

jednak są skłonne trwonić swoje dochody na artykuły luksusowe. Przywiązują dużą wagę do 

urządzeń umożliwiających naukę zawodu. Cenią  sobie znaczenie osiągnięte dzięki swej ory-

ginalności i indywidualności. Są inteligentne i zręczne w wypowiedziach. Schlebia im przy-

chylna ocena  innych. Chętnie dyskutują o swych poglądach, zwłaszcza z krewnymi i znajo-

mymi.  Muszą jednak zwracać uwagę, aby ich myśli były uporządkowane, skoncentrowane i 

zrozumiałe.  

Lubią wyróżniać się w sporcie i w rywalizacji. Pracę,  którą  wykonują, znamionuje ostroż-

ność i dokładność. Jest ona zwykle wysokiej jakości. Często jednak (jak wszystkie znaki kar-

dynalne) nie kończą swej pracy. Jest to spowodowane skłonnością do perfekcjonizmu oraz 

utratą początkowego entuzjazmu. Dążą do zdobycia w zawodowej rywalizacji stanowiska 

kierowniczego. Brakuje im jednak cierpliwości w podporządkowaniu się przełożonym. Suk-

ces osiągają, gdy są stałe w zamierzeniach. Mają dobrą rękę do wszelkiego rodzaju spekula-

cji, choć nie są skłonne, aby się w nie angażować. Zdolne są do zawierania wielu przyjaźni i 

pracy w zespołach, zwłaszcza z młodymi  ludźmi. Ich indywidualizm przeszkadza im jednak 

w posiadaniu wielu przyjaciół. Wszystkie ich związki przyjacielskie są nietrwałe.  

Ich  Przeznaczeniem  jest walczyć o wszystko, co spotykają na drodze. Mogą  kształtować 

swój Los, ucząc się unikać walki na oślep, walki przegranej i powodującej utratę energii ży-

ciowej. Wymaga to analizy każdej sytuacji  życiowej  i  wyrobienia w sobie filozoficznej 

cierpliwości, za pomocą której można z dystansem oceniać swoje szanse w kolejnej walce.  

 

(…) 

 
 


