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Styczeń

02.01.2022 [T/Ne]    x C   [-] - Czas trwania - kilka dni. Poziom siły - Słaby

Czas optymizmu
Pozytywny czas na rozwój zdolności intelektualnych. Strzelcowy Mars doda w tym okresie 
więcej pewności siebie co może skutkować pogłębionym rozważaniom o naturze 
filozoficznej, prawnej, religijnej. Inną realizacją może być jakiś dalszy wyjazd, zmiana 
zamieszkania. To dobry czas na podróże służbowe, wystąpienia publiczne. W te dni możesz 
wziąć udział w jakimś seminarium, konferencji lub zacząć jakiś kurs wiedzy „wyższej”. To 
ognisty okres i trzeba się liczyć, że sprawy te mogą toczyć się w przyspieszonym tempie. 
Czas w którym mogą się pojawić nowe, świeże pomysły z pewną dozą pozytywności i 
optymizmu. 
 
07.01.2022 [T/Ne]    z G   [-] - Czas trwania – kilka dni. Poziom siły -  Słaby
Okres blokad
To czas cierpliwości kiedy możesz poczuć się stłumiona przez otoczenie. Może ono 
wywierać w tym czasie jakiś wpływ na Ciebie i będziesz miała poczucie, że rzeczywistość 
sabotuje Twe poczynania, tłumi energię. Odczucie jakby ktoś wciskał hamulec, kiedy ty 
dodajesz gazu.  Te dni należy ze stoickim spokojem przeczekać, uzbroić się w cierpliwość i 
ze spokojem przyjmować płynące ze świata fale krytyki czy kontroli. 

13.01.2022 [T/Ne]    x M   [-] - Czas trwania – kilka dni. Poziom siły – Lekko mocny

Czas działania
Te dni będą wytchnieniem od saturnowego przytłumienia sprzed tygodnia i dadzą więcej 
pewności siebie i otwartości. To wysoce energetyczny czas w którym energie żywiołu Ognia
się mocno uaktywniają. To dobry czas na podejmowanie ryzyka,  poznawanie nowych osób,
aktywność fizyczną, podjęcie inicjatywy. To czas na rozpoczęcie jakiś nowych aktywności, 
projektów, odwagi do przełamania blokad z którymi wcześniej nie mieliśmy energii się 
zmierzyć. 

20.01.2022 [T/Ne]   G t B  [-] - Czas trwania – od końca grudnia 2021 do połowy lutego 2022.
Poziom siły – Bardzo mocny

Czas zimy emocjonalnej
W tym czasie możesz czuć się pozbawiona emocjonalnego połączenia ze światem. Może się
to realizować samotnością i brakiem wsparcia. Osoby o słabszych charakterach mogą być 
podatne na depresje, mogą się pojawić trudne sytuacje, obowiązki związane z matką lub 
ogólnie z rodziną. Poświęcisz więcej czasu szczególnie matce. Chłód i zdystansowanie 
emocjonalne będą najczęstszymi stanami ducha. W tym czasie należy zadbać szczególnie o 
swoje zdrowie. Mogą ujawnić się różnego typu dolegliwości kobiece czy problemy z 
układem trawiennym. To czas dyscypliny - szczególnie żywieniowej i związanej z pracą. To
czas wglądu w otaczające Cię więzi emocjonalne, czas ich próby; przedefiniowania i 
nowego spojrzenia na swoją kondycję emocjonalną. Ten czas to kryzys bezpieczeństwa 
emocjonalnego i tożsamości. Może on zaowocować porzuceniem wielu dziecinnych i 



naiwnych zachowań. To czas wzmacniania emocjonalnej samoakceptacji. Po tym okresie 
możesz wejść na nowy bardziej racjonalny i dojrzały poziom patrzenia na życie. 

27.01.2022 [T/Ne]    w    [-] Czas trwania - kilka dni. Poziom siły – lekko mocny 

Moc, kontrola, ryzyko
W tych dniach należy mieć nerwy na wodzy gdyż w interakcje napięciową wchodzą ze sobą
dwie planety, które sygnifikują siłę i  kontrolę. Może się to zamanifestować agresywnymi i 
impulsywnymi zachowaniami. W tym czasie możesz być skłonna do podejmowania 
większego niż zwykle ryzyka. Należy jednak uważać gdyż jest to też czas potencjalnych 
urazów i wypadków. Czas ten wyzwala energię instynktów i można dzięki nim wykonać 
więcej niż zazwyczaj jednak wiązać się to będzie z dużym wyczerpaniem, szczególnie 
fizycznym. Działając instynktownie można utracić kontrolę dlatego w tym czasie należy 
być  szczególnie rozważnym i świadomym. 

30.01.2022 [T/Ne]    w I   [-] Czas trwania około dwóch tygodni. Poziom siły – lekko mocny

Podwyższona iluzja
W tym okresie możemy ulec odrealnieniu. Zawyżone oczekiwania lub inni ludzie mogą Cię 
zwieść i możesz ponieść stratę. Dezorganizacja i ekstrawagancja i przesada, które mogą 
zawitać w tym czasie w twym życiu, mogą zaburzyć jego rutynę i przez to twoje działania 
mogą stać się mniej efektywne. Możesz się w tym czasie poczuć czymś oczarowana lub też 
rozczarowana. To czas kiedy możesz mieć problem z ustalaniem granic i przez to utracić 
grunt pod nogami. W tym czasie należy wystrzegać się hazardu, narkotyków czy jakiś sekt. 
To również czas podwyższonej wrażliwości i kreatywności i najlepiej wykorzystać go 
właśnie w twórczy sposób. 

Luty

01.02.2022 [T/Ne]    x A   [-] Czas trwania - kilka dni. Poziom siły – słaby 

Powiększona witalność
W tym czasie odczujesz powiększony przepływ energii. Bardzo dobry czas do działań 
zawodowych, na rozpoczęcie nowych projektów, do pokazania światu swych atutów, 
pomysłów. Dobry czas na aktywność fizyczną, sportową. Wszelkie inicjatywy podjęte w 
tym czasie mają szanse w dalszej perspektywie lepiej owocować. 

07.02.2022 [T/Ne]    x D   [-]  Czas trwania - kilka dni. Poziom siły – słaby

Czas wenusowych benefitów 
Silny Mars z silną Wenus dadzą Ci w tych dniach większą szansę na doświadczenie różnego
rodzajów przyjemności. To też dobry czas na pokazanie się światu jak bardzo jesteśmy 
atrakcyjni, Twój wizerunek w tym czasie może być atutem i możesz dzięki niemu coś 
zyskać. W tych dniach jest większe prawdopodobieństwo uzyskania jakiś profitów od 
świata.  

12.02.2022 [T/Ne]    w C [-]  Czas trwania – kilka dni. Poziom siły – słaby

Czas przeciążenia mentalnego
W tych dniach Twój umysł może być przeciążony wieloma sprawami o których musisz 
myśleć. Możesz być bardziej zdenerwowana, drażliwa, działać bardziej impulsywnie. 
Dobrze jest się wtedy dwa razy zastanowić zanim się wypowie jakąś uwagę o kimś pod 



wpływem emocji. Problemy w komunikacji z innymi ludźmi mogą prowadzić do rożnych  
nieprzyjemnych sytuacji więc w tym czasie dobrze jest mieć więcej dystansu do świata.  

21.02.2022 [T/Ne]  w    [-] Czas trwania - kilka dni. Poziom siły – średnio mocny

Trudny czas kontaktach z najbliższym otoczeniem
Mars tworząc napięciowy aspekt z Uranem w trzecim domu może przysporzyć Ci w tych 
dniach różnych, dość nagłych i napiętych sytuacji. Możesz przesadnie reagować w 
kontaktach z otoczeniem. Ten dynamiczny czas może obfitować w sytuacje, w których 
wewnętrzne napięcie może zamanifestować się w postaci jakiś urazów fizycznych bądź 
mentalnych. Należy szczególnie uważać w tych dniach na swoje ruchy i słowa w 
szczególności wobec rodziny czy sąsiadów. W tych dniach wszystko dzieje się szybko i 
nagle. Warto więc mieć to na uwadze i nie podejmować w tym czasie jakiś szczególnie 
ryzykownych działań. 

21.02.2022 [T/Ne]   G x G   [-] Czas trwania około półtora miesiąca. Poziom siły - mocny

Czas na zbieranie plonów
Od połowy lutego zaczyna się bardzo szczególny czas, który może okazać się życiowymi 
żniwami. Manifestacja tego tranzytu zależeć będzie zasadniczo od ziaren zasianych w 
poprzednim cyklu Saturna. Planeta ta niczym sędzia sprawdza nasze życie i wydaje 
werdykt, obdarzając nas profitami bądź przynosi nieprzyjemności życiowe. W tym czasie, 
jeśli nie marnowaliśmy wcześniej swego życia możemy doświadczyć realizacji długo 
oczekiwanych celów. To dobry czas na zawieranie długoterminowych wszelakiej maści 
umów, rozpoczynanie nowych przedsięwzięć, długofalowe planowanie swojego rozwoju. W
tym czasie mamy wsparcie różnych autorytetów, instytucji czy starych przyjaciół. Mamy 
szanse zrozumieć swoje życie i wejść na wyższy poziom rozwoju. To czas szansy na 
uzyskanie dojrzałości życiowej i spełnienie. Wszystko jednak zależy od naszych 
wcześniejszych działań – ziaren. 

Marzec

09.03.2022 [T/Ne]    x    [-] Czas trwania - kilka dni. Siła działania  - średnio silny. 

Siła instynktu 
W tym czasie możesz odczuć duży przypływ energii, która może Ci pomóc w odważnych 
działaniach. Możesz w tych dniach zaplanować te aktywności, które wymagają dużej ilości 
energii i inicjatywy. Poczujesz większą pewność siebie a rożnego rodzaju obawy stracą na 
mocy. W tych dniach zasoby energii ciała w postaci instynktu będą miały czas na swoją 
pozytywną manifestację. Dobry czas na zrobienie czegoś, co odkładałaś na później ze 
względu na brak siły. Będzie ci sprzyjało najbliższe otoczenie i sąsiedzi. Doskonały czas na 
prace wymagające siły fizycznej - dla aktywności sportowej, prac w ogrodzie, etc. 

14.03.2022 [T/Ne]    w A   [-]  Czas trwania - kilka dni. Siła działania – średnio silny. 

Wysiłek i napięcie
Okres ten może Ci przynieść wzrost napięć w związku z potrzebą realizacji pewnych celów 
do osiągnięcia których wymagany jest bardzo duży wysiłek. Twoje obowiązki mogą być 
zarzewiem konfliktu z bliską Ci osobą. W tym czasie należy kontrolować bardziej swój 
temperament gdyż mogą pojawić się sytuację w których niekontrolowana złość może 
spowodować wiele szkód. W tym czasie jest większe prawdopodobieństwo wypadków i 



urazów fizycznych. 

20.03.2022 [T/Ne]   t   [-], [T/Ne]  w D   [-] Czas  trwania – kilka dni 4 dni. Siła działania – 
silny.

Intensywność i nadmiar
W tych dniach działanie Marsa będzie pozytywnie zintensyfikowane gdyż będzie 
oddziaływał na dwie beneficzne planety – Jowisza i Wenus. Tak więc będzie to bardzo 
dynamiczny czas. Napięciowy aspekt z Wenus  może jednak tworzyć pewne napięcie 
wynikające z niemożności zaspokojenia swych potrzeb emocjonalnych. W tle może być 
konflikt z partnerem z powodu Twej nadaktywności, możliwa zazdrość, irytacja. Możliwe 
jest też, że masz potrzebę zmiany swego wyglądu jednak nie do końca wiesz jak ma się to 
wyrazić. Tonować te sytuacje może energia  Jowisza, która w połączeniu z Marsem da 
przestrzeń optymistycznym wizjom związanym głównie z pracą i zdrowiem - w tych dniach
mogą się materializować sprawy z nimi związane. Inicjatywa i aktywność są dla tych dni 
kluczowymi energiami. Możliwa jest jednak pewna nadmiarowość i przesada, zbyt duże 
ambicje mogą powodować nierealistyczne oczekiwania i przecenienie swych umiejętności. 

25.03.2022 [T/Ne]    t B   [-] Czas trwania - kilka dni. Siła działania – lekko silny.

Burza emocjonalna
To czas nadmiernej wrażliwości, irytacji i pobudzenia emocjonalnego. Możliwy jest jakiś 
konflikt z matką, rodziną czy jakąś kobietą. Podwyższona emocjonalność może powodować
brak obiektywizmu i złą ocenę sytuacji co może eskalować konflikty. Czas różnych zmian 
w domu, porządki, przemeblowania i przeprowadzki. 

28.03.2022  [T/Ne]  G t O   [-], [T/Ne] G t    [-] Czas trwania około miesiąca. Siła działania – 
bardzo silny. 

Obniżenie energii 
W tym okresie zaznaczą się silnie oddziaływania Saturna, który będzie dotykał zarówno 
Marsa jak i punkt w horoskopie odpowiadający za kontakty z otoczeniem. Okres ten 
charakteryzować się więc może obniżonym poziomem energii, ogólnym osłabieniem, 
poczuciem różnych blokad w kontaktach z otoczeniem, poczuciem zaciągnięcia hamulca w 
naszym życiu. Energia – głównie fizyczna jest obniżona a próby aktywności są w jakiś 
sposób blokowane. W tym czasie nie należy podejmować żadnych inicjatyw czy 
rozpoczynać jakiś projektów gdyż nie będą miały większego powodzenia. Możliwe 
dolegliwości zdrowotne, obniżenie witalności.  W tym czasie możliwe jest też zakończenie 
związków które nie miały solidnych podstaw a te które je mają mogą być scementowane i 
utrwalone. W tym czasie niewskazane jest inicjowanie nowych relacji zarówno partnerskich
jak i zawodowych. To czas próby dla relacji.

Kwiecień 

04.04.2022 [T/Ne]  z M   [-] [T/Ne]    t O   [-]  [T/Ne]    t    [-] Czas trwania – kilka 
dni. Siła oddziaływania – silny. 

Napięcia w relacjach 
Pomimo nadal silne działającego Saturna na Marsa, możesz mimo to w tych dniach odczuć 
przypływ energii. Mars wchodzi w swój nowy cykl więc może to zaowocować zarówno 
zamknięciem pewnych spraw jak i rozpoczęciem nowych. Gdyby nie obecny wpływ 
Saturna powiedziałbym, że to dobry czas na rozpoczynanie nowych relacji jednak jego 



wpływ jest na tyle silny, że energia Marsa jest w jego cieniu. Czas ten może się objawić 
jako okres szarpania tych dwóch przeciwstawnych  sił więc może tworzyć frustracje z braku
sprawczości na swoje życie. Próba przebicia ściany może tworzyć irytacje i rozdrażnienie. 
Chęć podjęcia inicjatywy będzie torpedowana przez saturniczne siły. Lepiej w tym czasie 
nie wymagać zbyt wiele od siebie choć pokusa będzie bardzo duża i przeczekać ten okres 
bez zbędnego marnowania energii.  

23.04.2022 [T/Ne]    w B   [-]   Czas trwania około 2 miesiące. Siła oddziaływania – bardzo silny. 

Impulsywna potrzeba zmiany
To długi tranzyt i jego wpływy mogą rozciągać się na okres 2 miesięcy i być tłem dla 
innych tranzytów, to jednak może on się zrealizować w jakiejś jednorazowej nagłej, 
niespodziewanej sytuacji. Zamanifestować się może on poprzez jakieś nagłe sytuacje 
związane z domem, matką, kobietami gdzie pojawi się jakiś najpewniej konflikt i chęć 
uwolnienia się od pewnych wpływów. W tym czasie mogą się pojawić też nieprzewidziane 
sytuacje związane ze zdrowiem i pracą. 

24.04.2022 [T/Ne]    w I   [-] Czas trwania – kilka dni. Siła oddziaływania – średnio mocny. 

Czas niejasności
W tych dniach możesz być nierozumiana  przez otoczenie, mylnie może odczytywać twoje 
intencje. Możesz czuć się rozproszona a jakaś sytuacja może tworzyć poczucie winy albo 
współczucie. Możliwe jakieś kłamstwa, tajemnice powodujące dezorganizację życia. Lepiej 
w tym czasie nie podejmować żądnych ryzykownych działań czy wchodzić w podejrzane 
interakcje.

Maj 

08.05.2022 [T/Ne]    w G   [-] Czas trwania – kilka dni. Poziom siły – średnio mocny. 

Działanie i nawyki
W tym czasie mogą się pojawić sytuacje, w których będziesz musiała coś zmienić jednak 
towarzyszyć będzie temu opór przyzwyczajeń. Działania które podejmiesz mogą przynieść 
opóźnienia lub pojawią się jakieś strukturalne przeszkody. Okres ten może przynieść naciski
przez kogoś lub coś, na które nie możesz swobodnie reagować, co będzie powodować 
wewnętrzny dyskomfort. Ten czas, to okazja do pozbycia się pewnych starych i 
niepotrzebnych zasad czy ograniczeń, co oznacza, że będzie to czas konfrontacji z jakimś 
autorytetem, urzędem, etc. 

22.05.2022 [T/Ne]    z    [-] Czas trwania – około miesiąca. Poziom siły – średnio mocny. 

Transformacja i ambicja
W tym czasie możesz odczuwać przyrost ego, potrzebę władzy czy zintensyfikowane 
ambicje. Wzrost siły przez Jowisza daje możliwość transformacji plutonicznych ukrytych 
mocy. Możliwa jest w tym czasie jakaś przemiana  religijna lub filozoficzna, która może 
ocierać się o jakiś ekstremizm czy radykalizm. Czas ten daje możliwości powiększenia 
zasobów materialnych jednak może to być kosztem jakiegoś konfliktu z kimś w ukryciu.

27.05.2022 [T/Ne]    z    [-]  Czas trwania – kilka dni. Poziom siły  - średnio mocny. 

Siła i gniew
To czas konfrontacji z otoczeniem, w którym może pojawić się jakaś okoliczność, która 
będzie próbowała Cie do czegoś przymusić. Będzie to okazja do konfrontacji i pozbycia się 



ograniczeń. Irytacja i złość które mogą się pojawić wspomogą Cie w tej walce. Zalecana 
jest ostrożność gdyż przeciwna strona może korzystać z manipulacji i kłamstw by 
sabotować twe działania.  Twoja siła może okazać się większa niż zwykle, gdyż będziesz 
mieć dostęp do ukrytych energii nieświadomości. 

Czerwiec 

03.06.2022 [T/Ne]    x I   [-] Czas trwania – kilka dni. Siła działania – lekko mocny.    

Intuicja, sztuka
To bardzo pozytywny czas, w którym Kosmos daje okazję współdziałania zupełnie 
odmiennych energii. Harmonia Marsa i Neptuna może wnieść w tych dniach wiele inspiracji
artystycznych, różne wglądy w głębsze pokłady umysłu czy zwiększoną empatię, 
wrażliwość. To krótki czas więc dobrze jest go maksymalnie wykorzystać i cieszyć się 
pozytywną neptuniczną energią dającą dostęp do wyższych energii.  

12.06.2022  [T/Ne]    t C   [-]  Czas trwania – kilka dni. Siła działania – lekko mocny. 

Aktywna komunikacja 
Ten czas sprawi, że Twoje życie przyspieszy. Dwie mobilne energie – Mars i Merkury w 
znaku Barana w 9 domu - spotkają się i dadzą spory ferment mentalny. Wszystko  co 
związane z komunikacją, kontaktami międzyludzkimi, wymianą myśli, rozwojem 
intelektualnym będzie miało w tym czasie swoje przysłowiowe 5 minut. Jeśli masz coś 
związanego  z tymi obszarami życia, zaplanuj  to wtedy a na pewno będzie to miało lepsze 
rezultaty. Niekorzystną tendencją tych dni może być nadmierna kłótliwość, agresja w 
komunikacji czy przeciążenie mentalne. 

21.06.2022 [T/Ne]    z    [-]  Czas trwania – kilka dni. Siła działania – mocny. 

Niezrozumienie
W tym czasie mogą pojawić się konflikty z najbliższym otoczeniem; ktoś może oponować 
wobec Twych niekonwencjonalnych pomysłów które chciałabyś realizować. To może być 
aktywny czas i możesz chcieć z zapałem wdrażać je w życie jednak musisz liczyć się z 
oporem jakiś osób. Może się to manifestować jako brak wsparcia lub niezrozumienie co 
może doprowadzić ale nie musi do porzucenia tych działań.  To czas wybicia się z rutyny 
życia. Dobrze jest jednak przemyśleć dwa razy swoje działania gdyż mogą to być 
nierealistyczne i nieprzemyślane decyzje. 

23.06.2022 [T/Ne]    x M   [-] Czas trwania – kilka dni. Siła działania – słaby. 

Pewność siebie
Te kilka dni to okres w którym możesz mieć większe poczucie siły, odwagi, pewności siebie
czy entuzjazmu. Żywioł Ognia ma w tym czasie swoje 5 minut. Przypływ energii może Ci 
dać inicjatywę i potrzebę działania. Warto w te dni wyjść do świata i zrobić coś, na co 
zwykle nie ma się siły. 

24.06.2022 [T/Ne]    x I   [-] Czas trwania – około 2 miesięcy. Siła działania – silny. 

Idealizm i hojność
W tym okresie może się powiększyć Twoja idealistyczna postawa lub poszerzyć Twoja 
świadomość. Neptun odpowiada min. za stany mistyczne, altruizm, szeroko rozumianą 
sztukę wyższą – w każdym z tych obszarów może się przejawić powiększający wpływ 



Jowisza. Trudno określić który, gdyż Neptun jest najbardziej zagadkową energią planetarną 
i jego granice są bardzo mgliste. Działanie tego tranzytu najprawdopodobniej przejawi się 
wyłącznie w sferze mentalnej. Dobry czas na wszelkiego rodzaju praktyki duchowe. 

Lipiec

14.07.2022 [T/Ne]    t A   [-] [T/Ne]    t P   [-] Czas trwania – około 10 dni. Siła działania – 
średnio silny. 

Czas działania 
W tym czasie możesz odczuwać bardzo silny przypływ energii, który może okazać się 
bardzo produktywny szczególnie w sferze zawodowej. Okres ten może sprawić, że staniesz 
się bardziej kreatywna i witalna. To czas do bycia liderem, mobilizacji sił, przejęcia 
inicjatywy. Możesz rozpocząć nowe aktywności, które nabiorą dynamiki i będą one dobrze 
rokować – szczególnie z mężczyznami. Należy w tych dniach kontrolować swój 
temperament gdyż możesz być wtedy  impulsywna, zdenerwowana i przeciążona co może 
źle wpłynąć na relacje międzyludzkie. Nie zmarnuj tego czasu – działaj. 

20.07.2022 [T/Ne]    w    [-] Czas trwania – parę dni. Siła działania – średnio  silny. 

Nadmierna ambicja
Czas ten to kolejny zintensyfikowany energetycznie okres. W tym czasie możesz odczuwać 
jakąś presję, ambicję, która będzie Cie pchała do zmierzenia się z jakimiś zadaniami które 
mogą być trudniejsze niż myślałaś. Może Ci towarzyszyć nadmierny pośpiech i chęć 
wykonania czegoś z czego do końca możesz nie być zadowolona. Osiągnięty rezultat będzie
okupiony stresem i jakąś gonitwą. Lepiej w tym czasie zbyt się nie napinać i pozwolić 
sytuacjom toczyć się w swoim tempie. 

20.07.2022 [T/Ne]    t D   [-]Czas trwania – kilka dni. Siła działania – słaby. 

Czas przyjemności
To okres w którym przyjemności i doznania zmysłowe mogą ulec zwiększeniu – miłość, 
piękno, komfort, rozrywka powinny być na pierwszym miejscu. Czas kiedy bardziej niż 
zazwyczaj czerpiemy przyjemność z życia. Odkładamy w tych dniach obowiązki i idziemy 
gdzieś – gdzie możemy się zrelaksować czy zadbać o swą urodę. 
  
25.07.2022 [T/Ne]    w B   [-] Czas trwania – około tygodni. Siła działania – średnio mocny.    
Huśtawka emocjonalna
W tych dniach możesz być podatna na silniejsze emocje, które mogą dotyczyć spraw 
domowych lub rodziny. Marsowa energia w tym czasie będzie zaburzała Twoje poczucie 
bezpieczeństwa czemu może towarzyszyć huśtawka emocjonalna, nadmierna wrażliwość  
co może powodować wybuchowe reakcje nawet przez drobne sytuacje. 

Sierpień

06.08.2022 [T/Ne]    w    [-] Czas trwania – około kilku dni. Siła działania – średnio silny.  

Konflikt z otoczeniem
Czas w którym mogą pojawić się napięcia i konflikty partnerskie wynikające z niemożności 
samodzielnej kontroli i planowania swego  życia. Ta niemoc a zarazem przemożna chęć 
działania powoduje stres i chaotyczność co jeszcze bardziej potęguje konflikt z otoczeniem. 



To czas szybkiego działania, podejmowania decyzji w  stresowych okolicznościach. 
Najprawdopodobniej będziesz zmuszona do działania z kimś i właśnie ta zależność będzie 
źródłem  konfliktu. Musisz w tym czasie zaakceptować, że wszystkiego nie możesz 
kontrolować. Należy uważać na możliwe urazy cielesne. 
  

17.08.2022 [T/Ne] R G t    [-]  [T/Ne] R G t O   [-]  Okres trwania – około miesiąca. Siła  
działania- bardzo silny. 

Obniżenie energii 
Saturn w tym czasie dokonuje tzw retrogradacji – czyli powraca w miejsce gdzie już 
przebywał w marcu tego roku. Sprawia to, iż powracają też problemy z tamtego  czasu. 
Taka sytuacja się powtórzy jeszcze w grudniu. Te trzy przejścia przez ten newralgiczny 
odcinek horoskopu niosą za sobą dość trudne chwile, szczególnie w obszarze relacji jak i 
odczucia poziomu energii życiowej. Problemem zasadniczym jest tu nakładanie się dwóch 
tranzytów. Taka sytuacja niesie niestety pewne zatrzymanie w życiu – zarówno sensie 
fizycznym - energetycznym jak i w kontaktach międzyludzkich. W tym okresie możesz 
mieć odczucie – że czas się zatrzymał. Twoje wysiłki żeby cokolwiek zmienić napotykają 
różne przeszkody i Twoja sprawczość Cię bardzo frustruje przez co możesz kwestionować 
swoje cele życiowe. To samo ma się w kwestii relacji. To czas próby – wszelkie relacje w 
tym czasie które nie są wartościowe i nie mają zdrowych podstaw ulegną destrukcji. To nie 
najlepszy też czas do zawierania nowych znajomości gdyż będą naznaczone saturnicznym 
pierwiastkiem i nie będą dawały w dłuższej perspektywie radości i poczucia 
bezpieczeństwa. 

24.08.2022 [T/Ne]    x    [-] Czas trwania – parę dni. Siła działania – silny. 

Przypływ energii
W tym czasie poczujesz powiew świeżej energii, której Ci mogło brakować ostatnim czasie.
Mimo iż w tle nadal może jeszcze promieniować wpływ Saturna to jednak jego energia 
zacznie gasnąć zaś krótki ale intensywny wpływ Marsa i Plutona da o sobie właśnie teraz 
znać. Może się to zamanifestować poprzez przypływ sił witalnych o stricte fizycznym 
charakterze. To dobry czas na rozpoczęcie śmiałych, odważnych pomysłów gdyż energia 
tego czasu da rozmach i przedsięwzięcie będzie miało mocne wsparcie Kosmosu. Dobrze 
jest w tym czasie nie bać się, zaufać swym siłom - postarać się w pełni wykorzystać swój 
uśpiony potencjał. 

Wrzesień

01.09.2022 [T/Ne]    z I   [-] Czas działania – kilka dni. Siła działania – średnio mocny.

Czas dezorientacji
W tym czasie Twoje poczucie rzeczywistości może się trochę zachwiać, możesz poczuć 
jakieś rozkojarzenie, jakieś sprawy głównie związane z domem, jego mieszkańcami mogą 
sprawić, że Twoja energia ulegnie rozproszeniu. Być może będziesz musiała poświęcić 
swoją uwagę jakiejś osobie, która wniesie jakieś zdezorientowanie i zaburzy Twoje 
działania. Możliwe są też jakieś twórcze działania, jakieś inspiracje, jakieś tajemnicze 
działania. Generalnie to dziwny czas.   

08.09.2022 [T/Ne]    x    [-] Czas działania – kilka dni. Siła działania – średnio mocny.  
Dobry czas do ambitnych działań
Ten czas, to idealny okres na podjęcie śmiałych i z dużym rozmachem działań. Wszystko  
co rozpoczniesz w te dni będzie miało dużą siłę sprawczą i przedsięwzięcie będzie wzrastać 



bardziej niż gdyby było zainicjowane w innym  czasie. Warto ten czas wykorzystać na 
wdrożenie swych idei w życie. Wszystko będzie zintensyfikowane szczególnie w obszarze 
pracy zawodowej i zdrowia. To też dobry czas na rozpoczęcie edukacji czy na dalszą 
podróż. 

25.09.2022 [T/Ne]    t G   [-] Czas działania – kilka dni. Siła działania – średnio mocny. 
Czas na realizację zobowiązań
W tym okresie mogą się pojawić jakieś sytuacje, które mogą Cie tłumić, powodować, że 
Twoje działania będą podporządkowane jakiejś osobie, otoczeniu. Poczujesz pewne 
ograniczenia, których nie w sposób ominąć, pewne sprawy muszą być załatwione. Mogą to 
być jakieś sprawy urzędowe, jakiś autorytet, ojciec, ktoś komu musisz się podporządkować. 
Najlepiej wykorzystać ten czas do rzetelnego wypełnienia zobowiązań. Będziesz 
najprawdopodobniej musiała włożyć więcej wysiłku niż sądziłaś w realizację swych zadań. 
To nudny i pracowity czas ale niezbędny w życiu. 

Październik

06.10.2022 [T/Ne]    x    [-] Czas działania – kilka dni. Siła działania – średnio mocny. 
Przypływ energii
To pozytywny czas do podjęcia wszelkich działań w sferze relacji czy to osobistych czy to 
zawodowych.  Twoja aktywność jest teraz dobrze odbierana przez otoczenie i możesz w tym
czasie to wykorzystać do otrzymania wsparcia od otaczających Cię ludzi. Dobrze jest 
wykorzystać te dni na aktywność fizyczną – sport czy jakieś bardziej niż zazwyczaj 
ryzykowne aktywności. Masz teraz więcej siły niż się spodziewasz. 

08.10.2022 [T/Ne] R  z    [-]  Czas działania – około miesiąca. Siła działania – mocny. 
Transformacja i ambicja
W końcówce maja tego roku było podobne ustawienie planetarne, teraz jednak Jowisz się 
cofa i jego działanie będzie bardziej wewnętrzne. Tak jak wcześniej możesz odczuwać 
zintensyfikowanie ambicji i potrzebę transformacji swego światopoglądu. Czas ten daje 
okazje do różnego rodzaju zmian w postrzeganiu i rozumienia głębiej w nowej formule 
otaczającej rzeczywistości. Możliwe jest też uzyskanie jakiś środków z nieznanych źródeł.  

11.10.2022 [P/Ne]   B x C   [-] Czas działania – około miesiąca. Siła działania – mocny. 
Poszerzone aktywności umysłowe
W tym okresie Twój umysł będzie bardziej niż zwykle pobudzony i aktywny. Energia 
mentalna będzie w tym czasie mogła sprawnie płynąć co można wykorzystać do  wszelakiej
maści aktywności związanych z komunikacją czy podróżami. Można też w tym okresie 
rozpocząć jakąś edukację, zapisać się na jakiś kurs, uczęszczać na wykłady, czy też po 
prostu więcej czytać literatury. 

Grudzień 

03.12.2022 [T/Ne] R  t G   [-] Czas działania – kilka dni. Siła działania – średnio mocny.  
Czas ograniczeń
W tych dniach poczujesz obniżenie poziomu energii, a to za sprawą jakiś blokad. Będą one 
miały najprawdopodobniej charakter zewnętrznych okoliczności w postaci osób z Twojego 



otoczenia. Poczujesz jakieś ograniczenia, które nie pozwolą Ci w tym czasie czuć się 
wyluzowanym, usztywnisz się i możesz czuć jakąś frustracje ze względu  na te 
ograniczenia. To czas na wypełnienie swych obowiązków i  podporządkowanie się 
zewnętrznym okolicznościom. 

24.12.2022 [T/Ne]   G t O   [-]  [T/Ne]   G t    [-] Czas działania – kilka tygodni. Siła działania – 
bardzo mocny. 

Blokady
Energia w tym okresie będzie ograniczona. Możesz poczuć brak możliwości działania 
głównie w sferze kontaktów z otoczeniem, wobec bliskich osób, w relacji partnerskiej. To 
ograniczenie będzie kluczowe dla twej najbliższej przyszłości gdyż zamyka ono pewien 
cykl Saturna. Blokady z którymi się w tym czasie będziesz mierzyć i jak się z nimi 
skonfrontujesz będą kluczowe na najbliższy czas. Dobrze jest w tym czasie nie próbować na
siłę forsować nowych relacji czy wdrażać nowych pomysłów gdyż nie przyniosą one 
zamierzonych rezultatów a będą raczej kulą u nogi w późniejszym czasie. Najlepiej w tym 
czasie ograniczyć swe aktywności, przeczekać ten trudny czas i nie poddawać się 
niepotrzebnym złym emocjom. 
 

Instrukcja korzystania z astrokalendarza. 

Proszę wziąć pod uwagę, że astrologia to złożony system, w którym wiele różnych 
czynników ze sobą wchodzi w interakcję. Niektóre sytuacje astrologiczne będą czasem 
trwały bardzo długo i będą stanowiły tło dla tych o krótszym działaniu i mogą je w jakiś 
sposób sobą zabarwiać. Krótsze tranzyty – nawet te pozytywne - będą się mimo wszystko 
manifestowały w czasie tych dłuższych i ciężkich, choć nie będą miały takiej jednoznacznej
siły manifestacji. Nie w sposób tego wszystkiego uwzględnić w takiej pozycji jak 
astrokalendarz, dlatego zdaje się na inteligencję odbiorcy w czytaniu znaczeń danego 
tranzytu – za pomoc niech służy okres jego działania i siła. Zasada jest prosta – im tranzyt 
dłuższy tym ma większe znaczenie. Siłę określiłem na podstawie klasycznych reguł 
astrologicznych i tworzonych przez nie aspektów. 


