
♈  Baran (Aries)

    Żywioł: ogień
    Jakość: znak kardynalny
    Archetypy: wojownik, pionier, śmiałek
    Słowa kluczowe: odwaga, wola, waleczność, zaciekłość, dynamika
    Planeta: Mars

♉  Byk (Taurus)

    Żywioł: ziemia
    Jakość: znak stały
    Archetypy: duch ziemi, muzyk
    Słowa kluczowe: spokój, natura, cisza, muzyka, niezawodność, zmysłowość
    Planeta: Wenus   

♊  Bliźnięta (Gemini)
 

    Żywioł: powietrze
    Jakość: znak zmienny
    Archetypy: świadek, nauczyciel, gawędziarz, dziennikarz 
    Słowa kluczowe: obserwacja, komunikacja, ciekawość, inteligencja, ekspresja
    Planeta: Merkury 

♋  Rak (Cancer)
 

    Żywioł: woda
    Jakość: znak kardynalny
    Archetypy: matka, uzdrowiciel, niewidzialna kobieta/mężczyzna 
    Słowa kluczowe: emocje, świat wewnętrzny, wyobraźnia, opiekuńczość
    Planeta: Księżyc
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♌  Lew (Leo)
 

    Żywioł: ogień
    Jakość: znak stały
    Archetypy: król/królowa, performer, obrońca
    Słowa kluczowe: charyzma, towarzyskość, wewnętrzne dziecko, duma
    Planeta: Słońce

♍  Panna (Virgo)
 

    Żywioł: ziemia
    Jakość: znak zmienny
    Archetypy: analityk, perfekcjonista, sługa
    Słowa kluczowe: czystość, doskonałość, lojalność, praktyczność
    Planeta: Merkury

♎  Waga (Libra)
 

    Żywioł: powietrze
    Jakość: znak kardynalny
    Archetypy: kochanek, artysta, dyplomata
    Słowa kluczowe: pokój, harmonia, piękno, paradoks, łaskawość, wrażliwość
    Planeta: Wenus

♏  Skorpion (Scorpio)
 

    Żywioł: woda
    Jakość: znak stały
    Archetypy: detektyw, czarownik, hipnotyzer 
    Słowa kluczowe: intensywność, upór, zaradność, introspekcja, namiętność
    Planeta: Mars
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♐  Strzelec (Sagittarius)
 

    Żywioł: ogień
    Jakość: znak zmienny
    Archetypy: podróżnik, student, filozfof
    Słowa kluczowe: przygoda, hojność, otwarte serce, optymizm
    Planeta: Jowisz

♑  Koziorożec (Capricorn)
 

    Żywioł: ziemia
    Jakość: znak kardynalny
    Archetypy: pustelnik, ojciec, premier 
    Słowa kluczowe: światowa władza, uczciwość, niezależność, powaga
    Planeta: Saturn

♒  Wodnik (Aquarius )
 

    Żywioł: ziemia
    Jakość: znak stały
    Archetypy: geniusz, rewolucjonista, naukowiec
    Słowa kluczowe: wolność, indywidualność, prawda, oryginalność
    Planeta: Saturn

♓  Ryby (Pisces)
 

    Żywioł: woda
    Jakość: znak zmienny
    Archetypy: mistyk, marzyciel, poeta
    Słowa kluczowe: świadomość, empatia, delikatność, świat wewnętrzny
    Planeta: Jowisz
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Słońce (Sun) (☉) 
ego, rdzeń jaźni, centrum osobowości, obraz siebie, siła życiowa, moc osobista

 
Księżyc (Moon) (☽)  

uczucia, emocje, wrażliwość, nastrój, serce, podświadomość, dusza 
 

Merkury (Mercury) (☿)  
inteligencja, umysł, myślenie, logika, przekazywanie informacji (mówienie, nauka

pisania), odbiór informacji (słuchanie, uczenie się, czytanie, obserwacja) 
 

Wenus (Venus) (♀) 
piękno, harmonia, kreatywność, miłość, relacje, równowaga 

 
Mars (Mars) (♂) 

wola, agresja, asertywność, wolność, niezależność, samostanowienie, entuzjazm 
 

Jowisz (Jupiter) (♃) 
 wiara, witalność, pewność siebie, ekspansja, hojność, radość, odporność ducha 

 
Saturn (Saturn) (♄) 

samodyscyplina, szacunek do siebie, wiara w swoje przeznaczenie, 
pokój z samotnością 

 
Uran (Uranus) (♅) 

indywidualność, zdolność do sprawowania władzy, transcendencja 
programowania kulturowego/społecznego 

 
Neptun (Neptune) (♆)  

świadomość, duchowość, dusza, oddzielenie od ego/tożsamości
 

Pluton (Pluto) (♇)  
realizacja własnego przeznaczenia, poszukiwanie prawdy, chęć zmiany świata,

marzenia, wizja, podbój, transformacja, poczucie celu 

PLANETY + SŁOŃCE I KSIĘŻYC 
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1: Dom Osobowości (Ascendent) 
tożsamość osobista, tożsamość społeczna, wygląd

 
2: Dom pieniędzy  

poczucie własnej wartości, pieniądze, majątek, szacunek do siebie, wartość 
 

3: Dom komunikacji
dzielenie się informacjami, aktywność umysłowa nauka, komunikacja

 
4: Dom rodziny/korzeni

życie domowe, wewnętrzne bezpieczeństwo, nieświadome podstawy osobowości
 

5: Dom dzieci/kreatywnej ekspresji 
przyjemność, zabawa, twórcze wyrażanie siebie, romans

 
6: Dom zdrowia i pracy 

obowiązki, umiejętności i kompetencje, oddanie i poświęcenie, służba, 
samodoskonalenie 

 
 7: Dom związku/małżeństwa 

związki intymne, małżeństwo, związki partnerskie, identyfikacja z innymi 
 

8: Dom śmierci i odrodzenia 
instynktowne zachowanie, pożądanie/instynkt seksualny, 

świadomość śmiertelności, życie po śmierci 
 

9: Dom podróży
konfrontacja rutynowego życia, edukacja, filozofia, podróże, etyka, 

osobisty światopogląd
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10: Dom kariery
 kariera, reputacja, pozycja w społeczeństwie, przeznaczenie, role społeczne

 
11: Dom wspólnoty i szczęścia 

przyszłość, plany, cele, przyjaciele, grupy, ruch, aspiracje 
 

12: Dom ukrytego życia/smutku
 świadomość, śmierć ego, wydarzenia i doświadczenia, które zakłócają 

naszą tożsamość 
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