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Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy żadna część tej książki nie 
może być powielana w jakimkolwiek procesie mechanicznym, fotograficznym lub elektronicznym 
ani w formie nagrania fonograficznego. Nie może też być przechowywana w systemie wyszukiwania, 
przesyłana lub w inny sposób kopiowana do użytku publicznego lub prywatnego – w inny sposób niż 

„dozwolony użytek” obejmujący krótkie cytaty zawarte w artykułach i recenzjach.

Książka ta zawiera informacje dotyczące zdrowia. Wydawca dołożył wszelkich starań, aby były one pełne, 
rzetelne i zgodne z aktualnym stanem wiedzy w momencie publikacji. Tym niemniej nie powinny one 
zastępować porady lekarza lub dietetyka, ani też być traktowane jako konsultacja medyczna lub inna. 
Jeśli podejrzewasz u siebie problemy zdrowotne lub wiesz o nich, powinieneś koniecznie skonsultować 
się z lekarzem, zanim samodzielnie rozpoczniesz jakikolwiek program poprawy zdrowia. Wydawca ani 
Autor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki dla zdrowia, mogące 

wystąpić w wyniku stosowania zaprezentowanych w książce metod.

Bądź na bieżąco i śledź nasze wydawnictwo na Facebooku.
www.facebook.com/Wydawnictwo.Studio.Astropsychologii

15-762 Białystok 
ul. Antoniuk Fabr. 55/24
85 662 92 67 – redakcja

85 654 78 06 – sekretariat 
85 653 13 03 – dział handlowy – hurt

85 654 78 35 – www.talizman.pl – detal
strona wydawnictwa: www.studioastro.pl

Więcej informacji znajdziesz na portalu www.psychotronika.pl

PRINTED IN POLAND



Dedykuję tę książkę  
mojej przyjaciółce  
Karen Krawczyk,  
która w 1989 roku  

wskazała mi drogę do tego,  
abym została astrolożką. 
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WSTĘP

Książka Kompletny przewodnik po astrologii została napisana 
dla wszystkich: początkujących, zaawansowanych praktyków 
i  uczniów. Starałam się zawrzeć w  niej mnóstwo informacji 
i przedstawić je w sposób przystępny.

Postrzegam horoskop jako plan potencjału i możliwości. Ni-
gdy nie powiedziałabym, że którykolwiek znak lub umiejscowie-
nie znaku jest dobre lub złe i wierzę, że zawsze można znaleźć 
sposób, by rozwijać się mimo wyzwań i trudności. Książkę tę na-
pisałam z takim właśnie podejściem. Każdy z nas jest inny, ale 
wszyscy posiadamy zdolność świadomego poruszania się po na-
szym kosmicznym wykresie. Nie wykorzystuję duchowych prak-
tyk, by lekceważyć nierozwiązane problemy lub rany, ponieważ 
wolę twardo spojrzeć na cień i na to, jak można go uzdrowić lub 
zaakceptować zamiast ignorować. 

Teraz zachęcam cię do innego spojrzenia na temat płci. Język 
astrologiczny tradycyjnie jest podwójny, używa etykiet męskich 
i żeńskich. Jednak nasz horoskop, czyli kosmiczny plan, zawiera 
każdą planetę i znak, przez co wszystkie one znajdują się w nas. 
Wykres nie wskazuje na płeć, podobnie jak ta książka. Skupiam 
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się na całej osobie i jej cechach, całkowicie rezygnując z binarnych 
identyfikatorów. Ta książka oferuje ci szczegółowe podstawy wie-
dzy związanej z kluczowymi, najważniejszymi obszarami astrolo-
gii i ma zupełnie inne podejście do astrologicznego języka, dzięki 
niej zaczniesz rozumieć, że planety i znaki są z natury niebinarne. 

W  książce używam określeń „dzień” i  „noc”, aby zastąpić 
określenia męski i żeński, ponieważ są one mniej ograniczające. 
To koncepcja, której używali starożytni i która dla nich luźno 
łączyła się z męskością i żeńskością. Więcej powiem o tym w roz-
dziale 1. Pragnę podziękować astrologowi Jasonowi Holleyowi za 
zapoznanie mnie z tą koncepcją i pracą Roberta Handa, a także 
Brianowi Clarkowi za to, że pomógł mi zgłębić ten temat.

Koncepcje dnia i nocy pozwalają nam bardziej humanistycz-
nie podejść do wewnętrznego krajobrazu duszy. Dlatego, choć ta 
książka częściowo jest instrukcją mającą pomóc ci zinterpretować 
twój horoskop, jest również prośbą, abyś bardziej radykalnie i nie-
binarnie podszedł do języka astrologii.

Od zawsze uwielbiałam astrologię. Wciąż posiadam notatki 
opisujące cechy znaków słonecznych z czasów, gdy byłam nasto-
latką. Dopiero po moim pierwszym powrocie Saturna w wieku 
29 lat (kiedy Saturn powraca do pozycji, w której znajdował się 
w wykresie planet podczas naszych narodzin) odkryłam to, co 
wtedy nazwałam „prawdziwą” astrologią. Przyjaciółka sporządzi-
ła mój horoskop, dała mi kilka książek, a ja wpadłam jak śliwka 
w kompot. To było w 1989 roku.

Połknęłam te książki, nauczyłam się odręcznie kreślić wykre-
sy urodzeniowe, kupiłam i przeczytałam jeszcze więcej książek, 
zaczęłam prenumerować czasopisma i ćwiczyłam na moich przy-
jaciołach i ich dzieciach. Następnie wyszłam za mąż, urodziłam 
dzieci, a moja astrologiczna pasja na kilka lat przygasła, choć ni-
gdy nie przestałam fascynować się astrologią. 
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WSTĘP

W październiku 2012 roku byłam po dwóch przeprowadz-
kach z kontynentu na kontynent (z Wielkiej Brytanii do Austra-
lii, a następnie do Stanów Zjednoczonych), moje dzieci miały 15 
i 13 lat, ja pracowałam w branży szkoleniowej, gdy nagle dozna-
łam objawienia, że moim życiowym celem jest praca jako profe-
sjonalna astrolożka. Aby doskonalić się w tej sztuce, rozpoczęłam 
indywidualne lekcje z nauczycielem, uczestniczyłam w kursach 
i po kilku miesiącach zostałam profesjonalną astrolożką. Do dziś 
robię różne kursy, ponieważ astrologia jest jak wspaniała i bezden-
na królicza nora, zawsze można odkryć coś więcej.

Do tej pory zrobiłam tysiące odczytów, przeprowadziłam 
wiele warsztatów i prawie codziennie piszę artykuły o  astrolo-
gii. W listopadzie 2018 roku wydałam pierwszą książkę, Modern 
Astrology: Harness the Stars to Discover Your Soul’s True Purpose, 
która powstała jako narzędzie rozwoju osobistego. Praktykuję 
również szamanizm i jestem szamańską aktywistką.

Jestem słonecznym Strzelcem ze Strzelcem w stellum w jede-
nastym i dwunastym domu, mam wschodzącego Strzelca i księży-
cowe Bliźnięta. Ci, którzy już rozumieją postawy astrologii, będą 
wiedzieli, że jestem pisarką, nauczycielką, interesuje mnie spra-
wiedliwość społeczna i polityczna, którą wplatam do mojej pracy.

Tę książkę napisałam dla tych, którzy chcą wejść na kolejny 
poziom nauki o astrologii i chcą to zrobić bez wykluczania. Ta 
książka jest dla wszystkich. Witajcie.
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SKŁADOWE

ASTROLOGII
W części I pokrótce przyjrzymy się historii astrologii, 
temu, jak obecnie wygląda astrologia oraz temu, jak 
spojrzeć na język astrologii w nowy sposób. Powiemy 
sobie również o podstawowych składowych horoskopu 
i o tym, jak możesz zacząć interpretować swój.

CZĘŚĆ

I
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ROZDZIAŁ 1

Fundamenty 
astrologii

Przez tysiąclecia astrologię wykorzystywano do przewidywania 
wydarzeń. Bardziej współcześnie ludzie zaczęli używać astrologii 
jako narzędzia do rozwoju zawodowego, wglądu we własne wzor-
ce, ograniczające przekonania i potencjał.

Astrologia może pomóc nam żyć w zgodzie z żywiołami i cy-
klami natury, wybrać optymalny czas na wszystko, od upraw 
przez związki, pracę i życie, oraz angażować się w psychologiczne 
poszukiwania i  lekcje z przeszłych żyć. Astrologia może pomóc 
nam uzdrowić nasze oderwanie od naturalnych cykli wszechświa-
ta i żyć w harmonii z kosmicznymi cyklami, które w nas działają.

Na najwyższym poziomie astrologia jest narzędziem, dzięki 
któremu zyskujemy wyższe duchowe połączenie ze wszechświa-
tem i  jego cyklami, co pomaga nam dokonywać świadomych 
wyborów, abyśmy jak najlepiej wykorzystywali nasz potencjał. 
Podchodzę do świadomości humanistycznie i  psychologicznie, 
skupiam się na wewnętrznym krajobrazie. W świadomości duszy 
każdego z nas pracują wszystkie planety i wszystkie znaki. Do tej 
pory język astrologii nieodpowiednio to wyrażał. Zmieniają się 
czasy, zmienić się więc musi również język astrologii.



Dzięki tej książce posiądziesz wiedzę astrologiczną nie-
zbędną do właściwego interpretowania oddziaływania 
sił kosmicznych i funkcjonowania w zgodzie z nimi. 
Dowiesz się wszystkiego o swoim znaku słonecznym, 
księżycowym i ascendentach. Odkryjesz znaczenie zwią-
zanej z miłością Wenus czy utożsamianego z seksem 
Marsa. Poznasz stopnie, aspekty, orbity, retrogradacje 
planet i węzły księżycowe. Wesprzesz swoje wrodzone 
talenty i wyeliminujesz słabsze strony. Będziesz używać 
astrologii do podejmowania ważnych decyzji i mierzenia 
się z kluczowymi wydarzeniami. Przewidzisz koleje losu 

w życiu, zarówno swoim, jak i bliskich ci osób. Staniesz się lepszym rodzicem, 
przyjacielem i pracownikiem poprzez poznanie horoskopu osób z twojego oto-
czenia. Klucz do sukcesu tkwi w gwiazdach!

PODRĘCZNIK ASTROLOGII
Yasmin Boland

ŚWIATOWE BESTSELLERY DLA CIEBIE – SPRAWDŹ:
www.studioastro.pl

Astrologia gwarantuje nam najgłębsze doświadczenie 
siebie, a właściwe jej wykorzystanie daje możliwość 
doskonalenia swojej osobowości, pokonania barier 
i szczęśliwego, świadomego życia. To nauka, która 
uzdrawia, dokonuje wewnętrznej transformacji, uświa-
damia i daje możliwości życia na wyższym i lepszym 
poziomie. Znając i stosując astrologię w życiu codzien-
nym zyskujemy zupełnie inne podejście do świata, 
w całkowicie odmienny sposób go postrzegamy i od-
czuwamy jego głębię. Autorka prezentuje w książce 
astrologię jako język symboli, który obiektywnie opisu-

je świat i porządkuje wszystkie jego składniki. Uczy rozumienia wielu pojęć 
astrologicznych oraz skłania do myślenia i poszerzenia wiedzy z tej dziedziny. 
Osiągnij wyższy poziom astrologii.

ASTROLOGIA JAKO JĘZYK SYMBOLI
Jolanta Gałązkiewicz-Gołębiewska

ZAMÓW JUŻ TERAZ    TO TAKIE PROSTE

www.talizman.pl  tel. 85 654 78 35



Zapraszamy na kierunki:
 MISTRZOWSKA SZTUKA WRÓŻENIA
 TERAPIE NATURALNE
 ODNOWA PSYCHOBIOLOGICZNA
 PSYCHOLOGIA PSYCHOTRONICZNA

Twój czas na rozwój!Twój czas na rozwój!

Wiesz, jak ważny jest dla Ciebie rozwój duchowy (osobisty). 
Masz chęć pomagania sobie i innym.

Zależy Ci na pogłębieniu wiedzy, 
którą zdobyłeś wcześniej z książek lub kursów.

• Rozwiniesz intuicję, zdolność jasnowidzenia i nawiązywania kon-
taktów z duchowymi przewodnikami;

• Nauczysz się stosować w praktyce astrologię, numerologię, 
runy, Tarot, hipnozę;

• Otrzymasz z rąk mistrzów umiejętności korzystania z najważ-
niejszych działów wiedzy ezoterycznej;

• Stworzysz zdrowe warunki życia dla siebie i swoich bliskich 
zgodnie z medycyną energetyczną i feng shui;

• Poznasz nowych, wspaniałych ludzi, którzy idą podobną DROGĄ.

www.studiumzycia.pl, tel. 609 602 624
15-762 Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 55/19

Białystok, Warszawa, Katowice

BIAŁYSTOK  WARSZAWA  KATOWICE
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Louise Edington – studiuje i praktykuje astrologię od trzy-
dziestu lat. Codziennie pisze internetowe posty na temat 
astrologii, które prowadzą jej czytelników przez życie. Jej 
główną pasją jest pomaganie ludziom odzyskiwać głębokie 
połączenie z cyklami wszechświata, aby zdobyli głębszą ak-
ceptację i świadomość siebie. 

Satysfakcjonująca praca, udany i szczęśliwy związek, trafne decyzje?
Wszyscy o tym marzą! 

Ty – dzięki astrologii – dowiesz się, jak to osiągnąć!

Od tysięcy lat wykorzystuje się astrologię, aby pomóc przewidzieć nad-
chodzące wydarzenia, zinterpretować znaczenie życia i łatwiej wchodzić 
w relacje z innymi ludźmi. Czy jesteś nowicjuszem, czy też od dawna 
szukasz odpowiedzi w gwiazdach, Kompletny przewodnik po astrologii to 
wspaniały sposób, aby zrozumieć, czy układ planet ci sprzyja.

Zaczniesz od podstawowych elementów astrologii, takich jak znaki, ja-
kości i domy. Następnie dowiesz się, jak wpływają one na twój horoskop 
urodzeniowy. Szczegółowe informacje zawarte w tej książce podpowiedzą 
ci, jak dokonywać świadomych wyborów, aby w pełni wykorzystać swój 
potencjał. A jeśli marzysz o szczęśliwym związku lub dobrej pracy w miłej 
atmosferze, w książce znajdziesz wskazówki dotyczące tego, jakie znaki 
Zodiaku pasują do ciebie. 

Odkryj, jak układają się twoje gwiazdy!
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