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Książka, którą wziąłeś do ręki, napisana jest dla osób nie zwią-
zanych z astrologią, a poszukujących ogólnej wiedzy na jej temat. 
Nie jest to więc typowy podręcznik astrologii, lecz przybliże-
nie archetypowych cech znaków zodiaku, jakie przejawiają się 
w różnych okresach i dziedzinach naszego życia – od kołyski aż 
do stanowiska szefa w firmie.

Dla Czytelników, którzy po raz pierwszy zetknęli się z wiedzą 
astrologiczną, jedne rozdziały będą bardziej zaskakujące (o progre-
sjach i cyklach planet), inne będą mogły wydawać się dziecinnie 
proste, a wiadomości w nich zawarte uznają za całkowicie oczy-
wiste. Ale jakże często nie zdajemy sobie sprawy, że zachowania 
naszych dzieci, współmałżonków, szefów i innych osób z naszego 
otoczenia są tak ściśle uwarunkowane ich pochodzeniem zodia-
kalnym. I dopiero po przeczytaniu, dlaczego zachowują się w taki 
a nie inny sposób, stwierdzimy, że jest to oczywiste.

Każdy z rozdziałów omawia inną dziedzinę życia. Zaczęłyśmy 
od przybliżenia cech charakteru człowieka w zależności od pory 
roku, w której się urodził, aby w następnych rozdziałach pokazać, 
jak zmieniamy się w ciągu życia i co jest przyczyną tych zmian. 
Czytając o cyklach rozwoju zrozumiesz, Czytelniku, dlaczego 
tak się zmienia Twoje nastawienie do niektórych spraw w ciągu 
życia, skąd wzięło się powiedzenie, że „człowiek zmienia się co 
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siedem lat”, albo że „ludzie po czterdziestce przeżywają drugą 
młodość”.

Gdy już poznamy siebie, przyjdzie czas na przyjrzenie się naszym 
dzieciom – rozdział ten może pomóc rodzicom zrozumieć swoje dziecko 
i nawiązać z nim korzystne dla obu stron więzi, bez niepotrzebnych 
konfliktów i spięć, natomiast umożliwiające rozwinięcie dziecięcych 
talentów i uzdolnień.

Zajęłyśmy się także Twoim zdrowiem, a ściślej mówiąc, powią-
zaniem kondycji fizycznej organizmu z planetą i znakiem zodiaku, 
który patronuje Ci w życiu. Dowiesz się, jak profilaktycznie o nie 
zadbać, aby ci dobrze służyło, a być może także wreszcie zrozu-
miesz, dlaczego na przykład tylko Ty z całej rodziny jesteś wrażliwy 
na coś, co jest zupełnie nieistotne dla innych.

Tytuły innych rozdziałów, jak te traktujące o sposobie ubierania 
się, jedzeniu czy prezentach, mogą sugerować, że zajmujemy się 
sprawami nieistotnymi, lecz po zagłębieniu się w ich lekturze, 
z pewnością stwierdzisz, Czytelniku, że były warte przeczytania, 
gdyż poszerzyły Twoją wiedzę o tym, do jakiego stopnia sięga 
wpływ planet na zachowania człowieka.

Wiadomości zawarte w książce są efektem naszego wieloletniego 
zgłębiania tej królewskiej wiedzy, uczestniczenia w szkoleniach 
i kursach oraz studiowania dzieł wybitnych astrologów. Wiele 
informacji dostarczyła nam też praktyczna działalność na tym polu 
oraz obserwacja codziennego życia. Nasze przemyślenia częściowo 
publikowałyśmy na łamach miesięcznika „Szaman” oraz wygła-
szałyśmy na prelekcjach, które niezmiennie cieszyły się dużym 
powodzeniem słuchaczy.

Przekazując tę książkę do Twoich rąk, mamy nadzieję, że oprócz 
tego, iż dostarczy Ci ona wielu nowych informacji, będzie dla Ciebie 
także przyjemną lekturą, nie tylko do jednorazowego przeczytania 
i odłożenia na półkę, lecz będziesz do niej wielokrotnie powracać, 
wciąż z jednakowym zadowoleniem.


