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Bez stresu do sukcesu!

Dlaczego warto?

15 minut dziennie

wystarczy by skutecznie przyswoić 
nowe umiejętności

wygoda i elastyczny plan  

uczysz się gdzie chcesz i kiedy 
chcesz, bez sztywnych gra ików

profesjonalizm

kursy tworzone przez 
prawdziwych specjalistów i 
ekspertów w danej dziedzinie

skuteczne metody 

połączenie nowoczesnych
i tradycyjnych metod

brak niezapowiedzianych 
testów

uczysz się sam dla siebie

cenione umiejętności 

poszerzenie kwalifikacji po-
twierdzone zaświadczeniem 
lub certyfikatem
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LEKCJA 

Co to są znaki zodiaku?

Jak to jest w praktyce?

O kimś, w czyim horoskopie na czoło wybijają się znaki Raka i Ryb, można z dużą 
dozą pewności powiedzieć: jest to osoba o instynktach opiekuńczych i macierzyń-
skich, o dużej wrażliwości, wyrozumiałości, łatwości i potrzebie okazywania współ-
czucia. Zawsze gotowa do poświęceń. Jeśli jednak nie otrzyma należnej uwagi 
i miłości, będzie się ich domagać, co może spotęgować jej nadwrażliwość i emocjo-
nalność. W skrajnych przypadkach grozi jej abnegacja i poczucie zmniejszonej war-
tości. Świat zewnętrzny musi jej pozwolić spełniać jej opiekuńczą i macierzyńską 
misję. Wtedy wszystko będzie w porządku.

Każdemu znakowi zodiaku przypisywane są specyficzne ludzkie możliwości.

I tak Baran panuje nad każdym nowym doświadczeniem życiowym. 
Dotyczyć to może zarówno początku nowego dnia, jak i zakładania 
własnego przedsiębiorstwa. Życie niesie mu wciąż nowe wyzwania, 
którym trzeba podołać.

Znak Byka zapewnia stabilność, realizm i wytrwałość. Byk musi 
rozpatrzyć się w każdej nowej sytuacji.

Znak Bliźniąt zapewnia jasność umysłu i oferuje człowiekowi wszyst-
kie możliwości wymiany zdań i porozumienia.

Znak Raka zapewnia emocjonalne zaangażowanie w kręgu rodzin-
nym i w kręgu przyjaciół. 

Lew daje świadomość własnego wkładu w życie. 

Panna zaś uświadamia praktyczne możliwości, jakie oferuje życie 
do wykorzystania na ogólny pożytek.

Rak i Ryby

ludzkie  
możliwości

Lekcja 

Każdy zeszyt ma powtarzalną, ułatwiającą naukę strukturę dydaktyczną – materiał jest przejrzyście podzielony 
na lekcje, rozdziały i podrozdziały. Każda lekcja kończy się przykładami wykładni, zadaniami powtórkowymi oraz 
podsumowaniem.
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Znak Wagi daje zainteresowanie i otwartość dla uzupełnień, które 
inni mogą wnieść w życie.

Znak Skorpiona daje silne zaangażowanie w sprawy życiowe.

Strzelec każe człowiekowi dążyć do ideałów społecznego współżycia 
i zapewnia jasność widzenia.

Znak Koziorożca daje człowiekowi poczucie odpowiedzialności.

Znak Wodnika daje łatwość kontaktu z ludźmi.

Ryby wreszcie dają zainteresowanie ludzką rasą jako całością.

Teoria

Nasze Słońce jest jedną z gwiazd wielkiego gwiazdozbioru, zwanego Drogą Mleczną. 
Mleczna Droga rysuje się na ciemnym nocnym niebie jako lekko świecąca wstęga.

Pas zodiaku składa się z dwunastu grup gwiazd, znajdujących się na określonej sze-
rokości kopuły nieba. To pasmo gwiazdozbiorów, poprzez które (patrząc z Ziemi) 
przechodzą Słońce i planety, nazywamy pasem zodiaku. Wiele gwiazdozbiorów 
nosi nazwę zwierząt, a ponieważ układają się one w pierścień, określa się je 
również jako pas zwierząt.

W efekcie rocznego okrężnego ruchu Ziemi wokół Słońca, średnio co 30 dni Słońce 
znajduje się na tle innego gwiazdozbioru, innego znaku zodiaku. Każdy znak sym-
bolizuje właściwą tylko dla siebie możliwość wyrazu, pasującą do całości.

Nie cały nieboskłon i nie wszystkie zgrupowania gwiazd pozostają w sferze zain-
teresowań astrologów. Większość z nich skupia się na zjawiskach ograniczonych do 
pasa gwiazdozbiorów widocznego z naszej północnej półkuli na południowej połowie 
sklepienia niebieskiego. Przy tym, jeśli około północy widzimy jakiś gwiazdozbiór 
w określonym punkcie nieba, w dwie godziny później postrzegamy go już w innym 
miejscu albo znika on już wtedy z pola widzenia (patrz: rys. A i B).
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południe

wschód rys. A: o pół do pierwszej w nocy zachód

południe

wschód rys. B: o pół do trzeciej w nocy zachód

Porównując te dwa rysunki, stwierdzamy przede wszystkim, że 6 z 12 gwiazdo-
zbiorów (znaków zodiaku) znajduje się ponad linią horyzontu, a 6 poniżej niej. Tak 
jest zawsze. Widać też wyraźnie, że znak Ryb zniknął z pola widzenia na rysunku 
B poniżej linii horyzontu na zachodzie. Na wschodzie tymczasem pojawił się znak 
Panny. Jak widać, wszystkie znaki przesunęły się na prawo.

Pozorne przesuwanie się gwiazdozbiorów na niebie na prawo odbywa się skutkiem 
jednego z ruchów ciał niebieskich, którymi interesuje się astrologia, a mianowicie 
dziennego obrotu kuli ziemskiej wokół swej osi. 

W rzeczywistości nie gwiazdy poruszają się, lecz Ziemia. 

Ponieważ Ziemia obraca się w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara (z za-
chodu na wschód), obserwujemy pozorny ruch gwiazdozbiorów zodiaku zgodny 
z kierunkiem zegara, ze wschodu na zachód. 

Ziemia obraca się w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara (z zachodu na 
wschód)!

Ponieważ to nie obraz nieba się porusza, lecz Ziemia się kręci, nie powinno się mó-
wić o „wschodzeniu” i „zachodzeniu” gwiazd i innych ciał niebieskich. 

W rzeczywistości nie gwiazdy wschodzą, lecz przez ruch obrotowy Ziemi obniża się 
jej wschodnia połowa, czy raczej wschodni horyzont w stosunku do tych gwiazd.

ruchy ciał  
niebieskich
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Liczne rysunki ilustrujące wykład.
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ZADANIE 3

Prosimy wyjść w bezchmurną noc na dwór i sprawdzić, które gwiazdozbiory są wi-

doczne na niebie. Po kilku godzinach prosimy wyjść ponownie i zwrócić uwagę, 

w jaki sposób zmieniło się położenie gwiazdozbiorów (np. jakie nowe gwiazdozbio-

ry się pojawiły i w którym kierunku przesunął się pas zodiaku).

Wiemy, że Ziemia odbywa jeden pełny obrót na dobę (24 godziny). W ciągu tej doby 
każdy z 12 znaków pasa zwierząt zajął kolejno najwyższą pozycję i przez pewną 
część dnia raz świecił nad horyzontem.

Jednak na naszej szerokości geograficznej nigdy nie widzimy wszystkich 12 w ciągu 
doby. Jest to następstwem rytmu dnia i nocy. W ciągu dnia nie możemy zobaczyć 
gwiazd, nawet przy czystym niebie, gdyż zbyt mocne jest światło Słońca. Lecz one są 
na firmamencie, a Słońce widziane z Ziemi zawsze znajduje się w pierścieniu gwiaz-
dozbiorów, który nazywamy pasem zwierząt.

Gdyby gwiazdy pasa zwierząt były dla nas widoczne w ciągu dnia, moglibyśmy, 
dzięki temu, że Ziemia obraca się wokół Słońca, zaobserwować łączny pozorny 
ruch Słońca wzdłuż pasa zwierząt. Stąd wymiennie dla niego używana jest nazwa  
ZODIAK = „droga słońca”.

Podobnie jak Słońce, widzimy z Ziemi Księżyc i planety naszego układu sło-
necznego podczas ich „wędrówki” przez gwiazdozbiory pasa zwierząt.

ZADANIE 4

Dlaczego właściwie nie możemy mówić o „wschodzie” i „zachodzie” Słońca?

Polaryzacje, krzyże i żywioły

Każdemu z dwunastu znaków pasa zwierząt przypisuje się indywidualne cechy 
wyróżniające, lecz można je zgrupować według pewnych podobieństw. Stosowane 
są trzy systemy kwalifikacji:

  podział na znaki pozytywne (męskie) i negatywne (żeńskie),

  podział na 3 tzw. krzyże (inaczej zwane jakościami): kardynalny, stały, zmienny,

  podział na 4 żywioły: ogień, ziemia, powietrze, woda.

12 znaków

rytm dnia i nocy

zodiak
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Znaki pozytywne i negatywne

Podział na znaki pozytywne i negatywne dotyczy energii. Te znaczenia – o symbo-
licznej naturze – nie noszą cech wartościujących.

Znaki pozytywne charakteryzują się energią aktywną, ekstrawertyczną, ukierun-
kowaną na zewnątrz.

Znaki negatywne – energią pasywną, introwertyczną, skierowaną do wewnątrz.

Znaki pozytywne reagują świadomie i czujnie na każdy impuls z zewnątrz. Do zna-
ków pozytywnych zaliczamy: ^, `, b, d, f, h.

Wszystkie znaki ognia i powietrza są pozytywne.

Znaki negatywne każą bodźcom zewnętrznym najpierw przeniknąć do świadomo-
ści. Do znaków negatywnych zaliczamy: _, a, c, e, g, i.

Wszystkie znaki ziemi i wody są negatywne.

Podział na krzyże (jakości)

Kryterium podziału na trzy krzyże jest ukierunkowanie zainteresowań.

Krzyż kardynalny, ze znakami Barana, 
Raka, Wagi i Koziorożca, ukierunko-
wuje zainteresowania przede wszystkim 
na świat zewnętrzny. Osoby z wielu 
planetami w krzyżu kardynalnym mają 
uczucie, że nadają rzeczom pierwszy im-
puls, dążą w życiu do określonego celu, 
czują, że są w stanie zrobić coś dla innych.

ekstrawersja

introwersja

krzyż kardynalny
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Krzyż stały, tj. znaki Byka, Lwa, Skor-
piona i Wodnika, nadaje zainteresowa-
niom kierunek do wewnątrz, na siebie 
samego. Odbierane bodźce zewnętrzne 
stanowią budulec wewnętrznego wzro-
stu, służą do uświadomienia sobie wła-
snych pobudek działania. Wpływ świata 
zewnętrznego na osobowość jest znikomy.

Krzyż zmienny, ze znakami Bliźniąt, 
Panny, Strzelca i Ryb, nosi cechy obu 
poprzednich krzyży: zainteresowania kierują 
się zmiennie, raz na świat zewnętrz-
ny, to znów na siebie samego. Oznacza 
dużą elastyczność w podejściu do nowych 
doświadczeń i łatwość dostosowania do 
okoliczności.

Podział na żywioły

Żywiołom przypisuje się w psychologii i astrologii określony typ człowieka. 
Będąc w „swoim żywiole” odczuwa się wewnętrzną harmonię; jest się wów-
czas na swoim miejscu.

Każdy znak przynależy też do jednego z czterech żywiołów: ognia, ziemi, po-
wietrza lub wody.

Znakami ognia są Baran, Lew i Strze-
lec. Ich dążeniem jest odkrywanie wła-
snej mocy i podwyższanie stopnia samo-
świadomości. Podstawowe cechy znaków 
z grupy ognia to dynamizm, entuzjazm 
i inicjatywa.

krzyż stały 

krzyż zmienny

ogień
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Byk, Panna i Koziorożec są znakami 
ziemi. Dążą one do opanowania mate-
rialnych stron życia. Znakom ziemi przy-
pisuje się następujące cechy: ostrożność, 
praktyczność i realizm.

Znaki powietrza to Bliźnięta, Waga 
i Wodnik. Dla nich istotne są intelekt 
i kontakt z otoczeniem. Podstawowe 
cechy znaków z tej grupy: racjonalizm, 
skłonność do teoretyzowania, komunika-
tywność, aktywność społeczna.

Ostatnia grupa tej klasyfikacji to zna-
ki wody: Rak, Skorpion i Ryby. W ich 
skali wartości najważniejsze miejsce zaj-
mują uczucia i nastroje. Ich podstawowe 
cechy: wrażliwość, emocjonalizm, subiek-
tywność i niekonkretność.

ZADANIE 5

Prosimy sporządzić listę znaków zodiaku i uzupełnić ją 

zgodnie z przynależnością każdego z nich do odpowiedniej 

polaryzacji, krzyża i żywiołu. Radzimy wykonać ich wyraźny 

schemat i powiesić go w widocznym miejscu w domu, żeby 

jego szczegóły utrwaliły się w pamięci.

ziemia

powietrze

woda
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Tło

Od dawien dawna człowiek widział w gwiazdozbiorach określone figury zwierząt. 
Te znaki pasa zwierząt symbolizują razem określone życiowe pryncypia, uni-
wersalne obrazy i treści. Znak Byka jest np. wcieleniem pewności i żyzności, 
znak Panny – ofiarności i czystości.

Dodatniość i ujemność

Ponieważ znaki ekstrawertyczne, aktywne skierowane są na zewnątrz, określamy 
je jako pozytywne lub męskie. Z kolei introwertyczne, pasywne znaki, skierowane 
do wewnątrz, określamy jako negatywne lub żeńskie. Chodzi tu o wzajemne prze-
ciwieństwa, które mogą się uzupełniać, o polaryzacje (przeciwne bieguny).

Znany wschodni symbol yin-yang nadzwyczaj trafnie wy-
raża powyższą treść: jego ciemna połowa, yin, jest żeń-
ska; jego jasna połowa, yang, jest męska; każda z nich 
zawiera jednak zarodek swego przeciwieństwa w postaci 
jasnego lub ciemnego punktu. Oba elementy zjednoczo-
ne są w dynamiczną, tańczącą całość, wewnątrz któ-
rej jasny nosi w sobie ciemny, i odwrotnie. 

Osoba, w której horoskopie większe znaczenie mają znaki pozytywne, ma z natury 
męską, na zewnątrz ukierunkowaną postawę życiową, podczas gdy przewaga 
znaków negatywnych oznacza postawę bardziej żeńską, bierną i skierowaną do 
wewnątrz. Jest to niezależne od płci tej osoby.

ZADANIE 6

Prosimy opisać kogoś o wyraźnie „pozytywnym” nastawieniu.

Podział na krzyże

Zasada energii rozgrywa się głównie w psychice i naturze. Krzyż zawiera we-
wnętrzne napięcie, gdyż składają się nań dwie pary przeciwstawnych znaków.

Znaki kardynalne

Znaki krzyża kardynalnego to pierwsze znaki kolejnej pory roku: Baran, Rak, 
Waga i Koziorożec. Oznacza to dość silną orientację na „sprawdzenie się 
w życiu”, choć nie zawsze równie widoczną (np. w przypadku Raka). Znaki kar-
dynalne odznaczają się inicjatywą. Lubią nowe wyzwania, lubią być pierw-
sze w realizacji pomysłów. Z tego powodu mają pewne trudności we współpra-
cy z innymi znakami, z wyjątkiem Wagi, u której dążenie do kontaktów jest tak 
silne, że sama o to występuje.

gwiazdozbiory

polaryzacje

znak yin-yang

męski 
żeński

początkowe 
znaki pór roku
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Charakterystyczną cechą znaków kardynalnych jest ambicja, skłonność do zajmo-
wania się otoczeniem. Dążą do osiągnięcia rezultatów. Nieustannie snują plany 
i wkładają wiele energii w ich skuteczną realizację. Dzieci (ich reakcje są najczyst-
sze), w których horoskopie wiele planet znajduje się w krzyżu kardynalnym, wybie-
rają w trudnych sytuacjach drogę bezpośredniego podejścia, bez zwłoki ataku-
jąc problem, żeby jak najszybciej znaleźć jego rozwiązanie.

Baran chce natychmiast działać: „mój pomysł musi być zrealizowany”.

Waga chce wszystko robić razem: „tylko bez awantur”.

Rak natychmiast ulega emocjom: „nie róbcie tak, bo mi to sprawia 
przykrość”.

Koziorożec traktuje wszystko śmiertelnie poważnie i z odpowiedzial-
nością: „tak się nie mówi do własnego ojca”.

I tak, każdy ze znaków kardynalnych na swój własny sposób, wykazuje silne 
dążenie do dominacji.

Niedomiar znaków kardynalnych powoduje trudności w wykazaniu się inicjatywą. 
Predyspozycje i talenty, jakimi osoba dysponuje, nie manifestują się w dostatecznym 
stopniu.

Nadmiar znaków kardynalnych powoduje przerost ambicji i skłonność do 
zapędzania się w działaniach.

ZADANIE 7

Jakie cechy krzyża kardynalnego rozpoznają Państwo u siebie?

Znaki stałe

_ e b h
Znaki krzyża stałego to środkowe znaki kolejnej pory roku. Są to okresy Byka, 
Lwa, Skorpiona i Wodnika.

Osoby spod tego krzyża są uparte i wytrwałe w realizacji swych zamierzeń. Jak 
sama nazwa „stały” wskazuje, chodzi tu o dzieci, które nie najłatwiej dopasowują 
się do otoczenia, które najlepiej czują się w stabilnej sytuacji, potrzebują stosun-
kowo dużo czasu na przyzwyczajenie się do nowych okoliczności. W stabilnych wa-
runkach potrafią działać nadzwyczaj efektywnie. 

W odróżnieniu od znaków kardynalnych, znaki stałe potrafią być wytrwałe w dą-
żeniu do wyznaczonego celu. Lubią wyznaczać sobie własny kurs i źle znoszą, jeśli 
im się go zakłóca.

Znaki te wykazują tendencje do życia według własnych zasad i wewnętrznych 
przekonań. Wykazują postawę wyczekującą. Przejście do działania poprzedza 
zwykle okres wewnętrznego „przetrawienia” spraw, niezbędnego dla całkowitego 

cechy

niedomiar 

nadmiar

znaki środka 
pór roku

cechy

własny kurs
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przekonania do jego celowości. Osoby takie dobrze wiedzą, czego chcą. Biorą się 
też gruntownie i z pełną koncentracją do rzeczy: o odejściu od zasad nie ma mowy.

Byk natychmiast przywiązuje się do sprawy czy osoby: „gra bez ryzyka”.

Skorpion stoi z boku i wystawia innych na próbę: „wiedza to potęga”.

Lew błyszczy w centrum zainteresowania i organizuje świat wokół 
siebie: „tylko jeden może być królem”.

Wodnik jest zwolennikiem nowości, nie kocha tradycji: „to przecież 
można też inaczej”.

Każdy z tych znaków jest na swój szczególny sposób nadzwyczaj uparty.

Niedomiar znaków stałych powoduje trudności w znalezieniu własnej linii postępo-
wania, określeniu, czego się właściwie chce.

Nadmiar z kolei prowadzi do uporu, zaślepienia i bezsensownego brnięcia w sytuacje.

ZADANIE 8

Jakie cechy stałego krzyża rozpoznają Państwo u siebie?

Znaki zmienne

` f c i
Znaki krzyża zmiennego przypadają na końcową fazę każdej z pór roku. Jest to czas 
Bliźniąt, Panny, Strzelca i Ryb. Podstawowe ich cechy to zmienność i łatwość 
dostosowania. Nie ustają w poszukiwaniach możliwych dróg rozwiązań. Przekona-
ne są o sensie włączania się w otaczające ich prądy życia i energii. Okresy orientacji 
na świat zewnętrzny wymieniają się z okresami przewagi życia wewnętrznego.

Znaki krzyża zmiennego są wszechstronne, zmienne, skłonne do szukania 
związków i powiązań. Dziecko z takiego znaku szuka dróg najmniejszego oporu, 
różnych możliwości rozwiązań. Stawia sobie różnorodne cele. Przy tym sam pro-
ces ich osiągania jest od nich ważniejszy. Dar zajmowania się wieloma sprawami 
naraz prowadzi niejednokrotnie do rozproszenia i/lub płytkości.

Znak Bliźniąt jest bystry, dociekliwy i „w gorącej wodzie kąpany”: 
„powiem ci, co usłyszałem”.

Strzelec, idealista, chętnie udaje się w podróż do coraz dalszych ce-
lów: „czy moglibyście mnie przez chwilę posłuchać?”.

Panna stawia sobie za zadanie nadać sprawom jak najczystszą po-
stać: „proszę jeszcze raz wyjaśnić mi, jaka jest procedura”.

Znak Ryb kontaktuje się uczuciowo również z niewidocznymi sprawa-
mi i aspektami: „nie zwracajcie na mnie uwagi”.

niedomiar

nadmiar

znaki końca  
pór roku

cechy
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Zbyt słaby zmienny krzyż (niedomiar znaków zmiennych) powoduje brak giętko-
ści, jednostronność i trudności w dokonywaniu wyboru lub znajdywaniu rozwiązań.

Zbyt silny zmienny krzyż (nadmiar znaków zmiennych) może być przyczyną roz-
targnienia, niepokoju, chaotyczności, niemożności obrania celu lub stawiania sobie 
zbyt wielu celów naraz.

ZADANIE 9

1. Jakie cechy zmiennego krzyża rozpoznają Państwo u siebie?

2. Który z trzech krzyży rozpoznają Państwo u siebie w największym stopniu?

Historia żywiołów

Znaki ognia

Żywioł ognia przejawia się na naszej planecie na dwa sposoby. Z jednej strony obec-
ny jest w jej jądrze w postaci magmy, stopionej płynnej masy stanowiącej wnętrze 
Ziemi, z drugiej strony jest to Słońce, umożliwiające życie na Ziemi dzięki swemu 
światłu i ciepłu.

W wielu kulturach ogień był symbolem 
związków między człowiekiem a bóstwem. 
W mitologii greckiej ogień był święty, 
gdyż był własnością bogów. Ewolucja 
rodu ludzkiego mogła się rozpocząć dopie-
ro w chwili, gdy ludzie otrzymali ogień od 
bogów. Ogień jest też bożą iskrą obecną 
w każdym z nas. Żywioł ognia symboli-
zuje iskrę dającą życie, entuzjazm i zain-
teresowania. Ogień jest motywem życia, 
siłą zagrzewającą do czynów i uświada-
miającą człowiekowi własne możliwości 
i zaangażowanie. Ogień stanowi też po 
dziś dzień jądro historii powstania Zie-
mi. Wewnętrzny ogień Ziemi ma zwią-
zek z wewnętrznym ogniem palącym się 
w człowieku. 

To ogień kieruje wszystkimi procesami spalania w organizmie. To ogień wyzwala 
uczucie miłości, każe umysłowi rozwiązywać problemy, wyzwala ducha. Zewnętrz-
ny ogień znamy jako Słońce, które ogrzewa i pobudza do życia Ziemię. Podobnie 
ciepło promieniujące od człowieka jest w stanie pobudzić innych do interakcji czy 
do miłości. Ogień dba o procesy dojrzewania, ogień również spala materiały, które 
już nie są potrzebne. 

Ogień jest żywiołem symbolizującym pewność siebie. Silna obecność ognia 
w horoskopie wskazuje na przeświadczenie o własnej wartości i skłonność do 
okazywania tego otoczeniu.

niedomiar

nadmiar

żywioł ognia
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Znaki ziemi

Żywioł ziemi przejawia się w skorupie otaczają-
cej ogniste jądro naszej planety. Jest to stosun-
kowo cienki płaszcz Ziemi, na którym i z którego 
żyje człowiek. Istota Ziemi nosi imiona: Gea, De-
meter i Maria. Istota ta jest pokrewna żeńskiej 
energii w człowieku. W wielu religiach jest 
czczona jako bogini płodności człowieka, zwie-
rząt i roślin. Przed powstaniem religii chrześci-
jańskiej ludy czciły nie jednego, lecz wielu bogów. 
Każda siła natury miała swoje bóstwo. Ziemia, 
traktowana jako pierwotna matka, zajmowała 
w religijnych rytuałach istotne miejsce. Każde 
pierwotne plemię składa hołd ziemi, jako źródłu 
życia. Niezmiennie fascynuje fakt, że z czarnej 
gleby rodzi się taka rozmaitość drzew i roślin, 
taka gama kolorów i zapachów. Ziemia posiada 
niezrównane bogactwo sił twórczych.

Idea stworzenia materializuje się w naturze Ziemi. Energię żywiołu ziemi poznaje 
się, malując lub rzeźbiąc, wsłuchując się w szum trzcin nad rzeką lub śpiew ptaków 
w lesie, wraz ze stadem krów, wdychając rześkie powietrze poranka. Ziemia żyje 
i promieniuje spokojem i trwałością. Każdy, kto żyje świadomie, szuka chwili, 
żeby odwiedzić naturę.

Ziemia nie jest jedynie wcieleniem łagodności i ukojenia; wyraża również moc 
i potęgę mową skał, wodospadów, wiekowych drzew i bezkresnych przestrzeni.

Znaki powietrza

Żywioł powietrza poznajemy w wiejącym 
wietrze, w zapachach, które on przenosi, 
w pięknych obrazach wschodu i zachodu słoń-
ca. Powietrze to atmosfera otaczająca Ziemię. 
Ochronna warstwa przed niepożądanym wpły-
wem Kosmosu. Zbudowana jest z różnorodnych 
gazów, których skład zmienia się z godziny na 
godzinę i z miejsca na miejsce.

Żywioł powietrza wyzwala w nas potrzebę 
kontaktu z sobą samym, z naturą, z innymi 
ludźmi. Kontakt ten jest drogą do zrozumie-
nia i poznania energii, którą powodują się nasi 
bliźni w swojej potrzebie tworzenia i jawienia 
się innym za pomocą różnych środków wyrazu. 
Żywioł powietrza daje człowiekowi ciekawość 
Bliźniąt, ciepłe zainteresowanie Wagi i społecz-
ne zaangażowanie Wodnika.
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Żywioł powietrza silnie przejawia się w społeczeństwach Zachodu. Powszechny jest 
głód wiedzy i poznania, każdy człowiek ma niezliczoną liczbę znajomych. Każde 
dziecko uczęszcza do szkoły od siódmego roku życia i dorośli żywią nadzieję, że 
pobudzi to jego ciekawość i właściwą żywiołowi powietrza potrzebę zdobywania 
wiedzy. Od każdego malucha wymaga się bezbłędnej znajomości alfabetu i tablicz-
ki mnożenia.

W horoskopach pracowników naukowych wiele planet występuje w znakach po-
wietrza. Gromadzenie wiedzy może też przychodzić z łatwością jedynie wtedy, gdy 
możemy je traktować jako zabawę, wyzwanie lub zaspokojenie własnej ciekawości. 
Nauka z musu jest nużąca i nie sprzyja otwarciu ducha na nowe wiadomości. 
Otwartość i czujność człowieka powietrza pozwalają mu na szybkie myślenie, ro-
zumienie i kojarzenie. Hasłem kluczem jest zainteresowanie. Bez niego nie ma 
mowy o wiedzy.

Ludzie powietrza poruszają się intensywnie w sferze swoich zainteresowań, za-
niedbując inne dziedziny życia lub pozostawiając je innym, dla których mają one 
większe znaczenie.

Żywioł powietrza daje nam błyskotliwość, inteligencję, przebiegłość, bystrość 
umysłu, komunikatywność i poczucie humoru.

Znaki wody

Czwartym żywiołem jest woda. Na początku stworzenia planeta Ziemia cała pokry-
ta była wodą. Historia ludzi i innych ziemskich stworzeń bierze z niej swój począ-
tek. Odzwierciedleniem tego procesu jest embriologiczne stadium rozwoju czło-
wieka, otoczone wodami płodowymi. Uważa się, że woda ma dużą siłę 
przyciągania. W poezji i pieśniach często powtarza się motyw wody: oceany, na 
których podbój wyrusza dzielny marynarz, dziewczę wpatrzone w lustro wody itp.

Podczas lekcji pływania łatwo odróżnić przysłowiowe „rybki” od „szczurów lądo-
wych”, którym żywioł ten jest obcy i wrogi. Wodę można kochać, lecz można też 
nienawidzić. Zwykle ludzie powietrza mają uprzedzenie do wody. 

Jeśli woda ma przewagę, może gasić ogień. Pełni funkcję hamulca, jak zbyt opie-
kuńcza matka, która odbiera wszelką inicjatywę pełnemu entuzjazmu dziecku. 
Tak w naturze deszcz może pokrzyżować najśmielsze wypoczynkowe lub sportowe 
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plany. Z ziemią woda ma poprawne stosunki: dzięki wodzie ziemia staje się płod-
na, natura zyskuje niewyczerpane siły twórcze i szanse wzrostu. Lecz nadmiar 
wody może zatopić roślinność i spowodować gnicie jej korzeni. Wniosek z tego, że 
działanie żywiołów musi być możliwie równomiernie rozłożone w życiu, przy czym 
korzystny wpływ może mieć pewna odmiana: silniejsze działanie jednego z nich 
przy ograniczeniu oddziaływania innych. 

Pod wpływem żywiołu wody ujawniamy emocjonalną stronę naszej osobowości. 
Otwieramy się na uczucia innych.

ZADANIE 10

Który z żywiołów odnajdują Państwo w największym stop-

niu w sobie samych i u swojego partnera czy przyjaciół? 

Prosimy opisać, co na to wskazuje.

Żywioły porównać można do czterech odrębnych podstawowych funkcji psychicz-
nych, wyróżnianych przez szwajcarskiego psychologa i psychiatrę Carla Junga, 
a mianowicie:

  Intuicja jako analogia żywiołu ognia: nagłe i niewyrozumo-
wane olśnienie, uświadomienie sobie pochodzenia rzeczy 
czy zjawiska i zdawanie sobie sprawy z przewidywanego 
dalszego biegu przypadków, np. nagle znalezienie poszuki-
wanego rozwiązania czy właściwego sposobu podejścia do 
spraw.

  Poznanie jako analogia żywiołu ziemi: za pomocą zmysłów 
określenie istoty przedmiotów, czy są np. twarde, ciepłe, 
ostre, suche, czy wilgotne. 

  Myślenie jako analogia żywiołu powietrza: dochodzenie po-
przez rozsądek do wzajemnych relacji faktów czy przedmio-
tów, formułowanie teorii w drodze rozumowania i uogólnia-
nia, np. zastanawianie się nad czymś czy staranie 
dopasowania faktu do posiadanego systemu rozeznania.

  Odczuwanie jako analogia żywiołu wody: uświadamianie 
sobie wpływu rzeczy czy zdarzeń na nasze odczucia; czy coś 
budzi przyjemne, czy nieprzyjemne doznania, czy odczuwa-
my to jako bodziec miły, czy przykry.

Carl Jung

intuicja/ogień

postrzeganie/ 
ziemia

myślenie/  
powietrze

odczuwanie/ 
woda
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Przykłady wykładni 

¤w ^ Osoby ze Słońcem w znaku Barana mają zdolność rozpoznawania i wy-
korzystywania nowych możliwości.

¤w _ Osoby ze Słońcem w znaku Byka mają silne poczucie własnej wartości; 
odczuwają potrzebę właściwej oceny sytuacji, nie szczędzą też na to czasu.

¤w ` Osoby ze Słońcem w znaku Bliźniąt wykazują lotność umysłu i szyb-
ką orientację, mają szerokie zainteresowania i zdolność przekazywania 
wiedzy.

¤w a Osoby ze Słońcem w znaku Raka pielęgnują budzące się życie i poświę-
cają się rodzinie, chorym i/lub słabym.

¤w b Osoby ze Słońcem w znaku Lwa są świadome ryzyka niepowodzeń w życiu. 
Wykazują wiele cech twórczych.

¤w c Osoby ze Słońcem w znaku Panny są pracowite i skłonne do poświęceń 
dla bliźnich.

¤w d Osoby ze Słońcem w znaku Wagi wykazują chęć współpracy z innymi 
i przekonanie, że umiejętności osób trzecich mogą się przyczynić do 
zwiększenia rezultatów działania.

¤w e Osoby ze Słońcem w znaku Skorpiona przyjmują życiowe wyzwania 
i  potrafią przesuwać granice w płaszczyźnie emocjonalnej.

¤w f Osoby ze Słońcem w znaku Strzelca mają idealistyczne usposobienie 
i chcą przyczyniać się do udoskonalania świata.

¤w g Osoby ze Słońcem w znaku Koziorożca często biorą poważny udział 
w tworzeniu form życia społecznego.

¤w h Osoby ze Słońcem w znaku Wodnika mają szerokie horyzonty.

¤w i Osoby ze Słońcem w znaku Ryb postrzegają życie jako strumień doznań, 

w których nie zawsze można uczestniczyć.
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ZADANIE POWTÓRKOWE 2

Do których żywiołów odnoszą się wymienione cechy?

  komunikatywność   .........................

  uczuciowość   .........................

  pewność siebie   .........................

  witalność    .........................

  zmysł praktyczny   .........................

  rozsądek    .........................

  subiektywność   .........................

  materializm   .........................

ZADANIE POWTÓRKOWE 3

Do którego krzyża odnoszą się kolejne cechy?

  celowość działania   .........................

  zdolność koncentracji  .........................

  pryncypialność   .........................

  ambicja    .........................

  łatwość przystosowania  .........................

  wychodzenie naprzeciw  .........................

wyzwaniom 

  wszechstronność   .........................

  potrzeba wewnętrznego  .........................

ugruntowania bodźców

  systematyczność   .........................

ZADANIE POWTÓRKOWE 4

Prosimy wymienić swój znak zodiaku i zanotować z osobami spod jakich innych 

znaków czują się Państwo najlepiej, a spod jakich – najmniej przyjemnie. Prosimy 

wpisać, dlaczego!

(Na koniec kursu mogą Państwo przeczytać swoje odpowiedzi ponownie, żeby 

sprawdzić, czy są Państwo wciąż tego samego zdania, czy też Państwa pogląd 

się zmienił).
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Podsumowanie 

1. Do krzyża kardynalnego zaliczamy znaki: Barana, Raka, Wagi, Koziorożca.

2. Do krzyża stałego zaliczamy znaki: Byka, Lwa, Skorpiona, Wodnika.

3. Do krzyża zmiennego zaliczamy znaki: Bliźniąt, Panny, Strzelca, Ryb.

4. Znaki kardynalne są inicjatorami nowych poczynań.

5. Znaki stałe absorbuje w większym stopniu konsolidacja.

6. Znaki zmienne pracują nad dopasowaniem uwarunkowań, a przez to często 
nad zmianą stanu rzeczy.

7. Podział znaków na żywioły:

  znaki ognia to: Baran, Lew, Strzelec;

  znaki ziemi to: Byk, Panna, Koziorożec;

  znaki powietrza to: Bliźnięta, Waga, Wodnik;

  znaki wody to: Rak, Skorpion, Ryby.

8. Słowa klucze do żywiołów:

  ogień: witalność, entuzjazm, inicjatywa;

  ziemia: ostrożność, pewność, materializm, praktyczność;

  powietrze: rozsądek, teoretyzowanie, komunikatywność;

  woda: wrażliwość, otwartość na doznania, niekonkretność.
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Lekcja 3	 Znaki	ognia:	Baran,	Lew	i	Strzelec

Lekcja 4	 Znaki	ziemi:	Byk,	Panna	i	Koziorożec

 Pakiet 3 

Lekcja 5	 Znaki	powietrza:	Bliźnięta,	Waga	 

i	Wodnik

Lekcja 6	 Znaki	wody:	Rak,	Skorpion	i	Ryby

 Pakiet 4

Lekcja 7	 Ogólna	charakterystyka	planet	 

i	znaczenie	Słońca

Lekcja 8	 Znaczenie	Księżyca	w	horoskopie

 Pakiet 5
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Lekcja 10	 Znaczenie	Wenus	i	Marsa	 

w	horoskopie
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Lekcja 11	 Znaczenie	Jowisza	i	Saturna	 

w	horoskopie

Lekcja 12	 Znaczenie	Urana,	Neptuna	i	Plutona	w	

horoskopie

 Pakiet 7

Lekcja 13	 System	domów	Placidusa;	I	dom;	 
Ascendent

Lekcja 14	 Pozostałe	trzy	domy	kątowe;	 
Descendent,	M.C.	i	I.C.

 Pakiet 8

Lekcja 15	 Domy	następujące	II,	V,	VIII	i	XI	 
(krzyż	stały)

Lekcja 16	 Domy	upadające	III,	VI,	IX	i	XII	 
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Lekcja 17	 Planeta	jako	władca;	władztwo

Lekcja 18	 Żywioły	i	krzyże	w	znakach	i	domach

 Pakiet 10

Lekcja 19	 Aspekty

Lekcja 20	 Pogłębianie	wiadomości	o	aspektach
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Lekcja 21	 Retrogradacja	planet,	Węzły	 
Księżycowe	i	Punkt	Szczęścia

Lekcja 22	 Ogólne	wskazówki	na	temat	 
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 Pakiet 12
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