
23

4.

Istotne znaczenie
ascendentu
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Ascendent – cóż to takiego? Źródłosłów tego określenia wy-
wodzi się z łacińskiego „ascendere” – wschodzić. Stąd ascenden-
tem jest ta faza zodiaku, która jako pierwsza ukazuje się na
wschodnim horyzoncie w chwili narodzin człowieka.

Jeżeli zasadniczy znak zodiaku (w dniu przyjścia na świat
noworodka) w około siedemdziesięciu procentach znamionuje
najintymniejsze wnętrze istoty ludzkiej – czym rzeczywiście jest,
to ascendent ją zabarwia w trzydziestu procentach, ujawnia, jak
żyje, jak sama uzewnętrznia się otoczeniu, w końcu jak jest
postrzegana przez innych. Inaczej ujmując – ascendent charakte-
ryzuje skłonności i predyspozycje człowieka, zatem jego istotę
oraz strukturę psychiczną. Wszystko razem – według kosmobio-
logii – obrazuje całość osobowości, czyli tak charakter, zdrowie,
jak i uzdolnienia, umożliwiając jednostce świadomą aktywizację
wrodzonych predyspozycji, dodatkowo przy wykorzystaniu zna-
jomości uwarunkowań biorytmicznych.

Oto uproszczona metoda ustalania ascendentu. Przede wszyst-
kim trzeba znać godzinę urodzenia, zaokrągloną do trzydziestu
minut. Urodzeni w okresie czasu letniego (po 1995 r. w okresie
od ostatniej niedzieli marca do ostatniej niedzieli października;
zob. załączony wykaz, który należy sobie uzupełniać w kolejnych
latach) winni odjąć jedną godzinę. Ustaloną porę urodzenia
odszukujemy na lewym pionowym brzegu załączonej tabeli
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(w kolumnie „osoba urodzona w czasie od godziny”), następnie
w górnym poziomym pasie natrafimy na wykaz obejmujący dzień
urodzenia; w punkcie przecięcia kolumny dnia urodzenia
z poziomym rzędem odszukanej godziny urodzenia znajdujemy
symbol znaku zodiaku stanowiący szukany ascendent. Teraz
błyskotliwa Czytelniczka czy bystry Czytelnik sami spostrzegą, że
interpretacja symboli znaków znajduje się u góry tabeli. Pozostaje
więc tylko życzyć użytecznego zaznajomienia się z posiadanymi
właściwościami – o czym dalej.

Uproszczona tabela sporządzona została dla Śląska Cieszyń-
skiego, mieszczącego się w obrębie współrzędnych geograficznych
18°33 do 19°1 długości wschodniej (w tym samym obrębie leży
Gdańsk). Dla urodzonych na wschód należy dodać do czasu uro-
dzenia 4 minuty za każdy stopień długości geograficznej wschod-
niej (np. dla Krakowa czy Łowicza) w przybliżeniu 4 minuty, zaś
dla Rzeszowa (wzgl. Puław) + 12 minut. Odwrotnie dla urodzo-
nych na zachód trzeba odjąć 4 minuty za każdy stopień długości
geograficznej wschodniej.

Obecnie, mając ustalony ascendent, na kolejnych stronach
dowiadujemy się o jego wpływie na nasz charakter, osobowość
i predyspozycje – czyli jak zabarwia cechy zasadniczego
znaku zodiaku. Przy tym – jak zaleca J. Murphy w „Potędze
podświadomości” – „Należy obudzić uśpione siły, jakie w nas
tkwią”.

W lakonicznym ujęciu, charakterystykę kosmobiologicznego
wpływu ascendentu – zabarwiającego w około trzydziestu pro-
centach zasadnicze cechy poszczególnych znaków zodiaku – moż-
na określić następująco:
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Ascendent Baran
Niespokojne waleczne usposobienie. Niepowodzenia są pod-

nietą do nowych czynów. Niechętnie uznaje osiągnięcia innych.
Lubi nadawać ton w partnerstwie.

Ascendent Byk
Dążność do jasnego celu, bez zważania, czy ktoś zostanie przy

tym urażony. Planuje, kalkuluje, ze skłonnością do ironizowania.
Wynagrodzenie za poniesione trudy najchętniej zatrzymuje dla
siebie.

Ascendent Bliźnięta
Człowiek przywiązany do rodziny – pragnie życie kształtować

z partnerem. Elokwentny. Dąży do harmonii w zawodzie i życiu
prywatnym. Nie lubi samotności – otacza się ludźmi tych samych
zapatrywań.

Ascendent Rak
Zanim się na coś zdecyduje, stale rozważa za i przeciw; pro-

wadzi to do odwlekania spraw, co powoduje zmartwienia. Łatwo
się denerwuje, ale równie szybko znowu się uspokaja.

Ascendent Lew
Chętnie stoi na pierwszym planie; jak tylko to się udaje,

zaczyna odczuwać tremę. Z trudnością się podporządkowuje.
Chętnie unika konieczności podejmowania decyzji za innych.

Ascendent Panna
Dąży do perfekcji; aby to osiągnąć, pracuje twardo nad sobą.

Zaniedbuje przy tym ludzi, dla których coś znaczy. W partner-
stwie usiłuje postawić na własną wyobraźnię.

Ascendent Waga
Stała potrzeba harmonii utrudnia czasem konieczność podję-

cia jasnej decyzji. Jej zdolności prowadzenia do ugody tylko oka-
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zyjnie dają efekty. Problemy, zamiast niezwłocznie rozwiązywać,
ochoczo odkłada.

Ascendent Skorpion
Lubi planować; czasem jednakże mierzy daleko poza cel. Od

innych oczekuje tak samo dużo jak od siebie. Jeżeli ktoś nie spro-
sta stawianym wymaganiom, szybko się rozczarowuje, czego nie
zapomina.

Ascendent Strzelec
Potrafi innych zachwycić i porwać optymizmem. Jest urodzo-

nym przewodniczącym. Chętnie buduje na już istniejącym. Jest
miły, pełen humoru i uprzejmości.

Ascendent Koziorożec
Porażki są dla niego bodźcem do wzmożonego działania. Nie

jest charakterem zagłębionym w rozmyślaniach, lecz uparcie dąży
prosto do przodu, bez okrężnych dróg. Jest wierny, prostolinijny
i spolegliwy. W małżeństwie trzyma z partnerem.

Ascendent Wodnik
Rzadko znosi opozycję. Niechętnie reaguje na emocjonalne

argumenty, woli racjonalne decyzje. Jest odkrywcą, podnieca go
nowe i nieznane.

Ascendent Ryby
Osoba wrażliwa; często kieruje się uczuciem. Cechuje ją

wyjątkowa gotowość do pomocy. W partnerstwie jest nierzadko
elementem stabilizującym. Rozmowna.
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5.

Kosmologiczne
właściwości

zodiaków zasadniczych
oraz ascendentów
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Wszystkim proponuję, aby w życiu codziennym zwracali
uwagę na kosmobiologiczną charakterystykę osób, z którymi mają
do czynienia – dla lepszego ich zrozumienia i dobrych kontak-
tów. Oto one:

I.
BARAN (21.03–19.04)

– zasadnicze cechy tak urodzonych (żywioł – ogień):
„Im bardziej się śpieszę, tym bardziej nikt mi nie

chce ustępować z drogi” (Plaut). Dlatego jeżeli
Baran stanie komuś na odcisk, nie bierzcie mu tego
za złe. Zanim się bowiem zastanowi – już działa.

Podążał właśnie do któregoś z jego licznych celów. Dąży
tam bezpośrednio, niezachwianie, odważnie, z niebywałą siłą
przebicia. Przeocza przy tym drobiazgi, jak choćby czyjeś
stopy. Nigdy nie okazuje słabości. Łzy pozostają w cichym
zakątku. Staje do każdego wyzwania. Atak jest dla niego
najlepszą obroną. Wstawia się za wszystkich i każdego, odważ-
nie, walcząc z pasją, do upadłego (to słowo oczywiście do niego
nie pasuje). Baran jest bowiem zawsze niewzruszony, za każdym
razem święci swój triumf, przecież „już samo zdrowie jest zwy-
cięstwem” (T. Carlyle). Ma umysł emocjonalny szybszy od racjo-
nalnego.

Najistotniejsze przymioty kosmobiologiczne tych osób to:
uczuciowość, usłużność, tolerancyjność, gościnność, waleczność,

a
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otwartość, ciętość, inteligencja i impulsywność; gadulstwo.
Cechy te objawiają się bardziej lub mniej wyraziście w zależności
od układu biorytmów danego człowieka w określonym dniu,
co sygnalizuje jego indywidualny biodiagram (zob. „Sekrety bio-
rytmów” – www.kos.com.pl).

Najlepsze zawody: adwokat, oficer, wszelkie profesje medycz-
ne, sportowiec oraz zawody wysokiego ryzyka i wymagające ini-
cjatywy.

Wrażliwość zdrowotna: słabe punkty to organy głowy,
mięśnie, chrząstki, zęby, czerwone ciałka krwi, kręgosłup, oczy,
układ nerwowy, skłonność do stanów zapalnych, źle gojących
się ran i wrzodów, wysokie ciśnienie. Wszystko to nie prze-
szkodziło, aby Japończyk Jirouemon Kimura, były urzędnik
pocztowy, urodzony 19 kwietnia 1897, obchodził w 2012 roku
sto piętnaste urodziny.

Baran / ascendent – Baran
Dla nich wszystko jest możliwe. Co sobie wbiją do głowy,

to zrealizują bezkompromisowo i uparcie. Mają niespożytą ener-
gię. Są szybkobiegaczami ludzkości, zawsze pchają się do przodu
– po trzy schody naraz. Tak Pani, jak Pan pracują jak konie
z odwagą lwa, przekonani, że „tylko człowiek, który pracuje,
może się cieszyć z wypoczynku” (J.K. Jerome). Są impulsywni
i niespokojni. Uważają, że „zwykle tylko leniwych pośpiech dzi-
wi” (W. Szekspir). Stąd tak porywający jest ich impet. Bez nich
świat kręciłby się na pewno wolniej.

Baran / ascendent – Byk
Potrafią oczarować. Są stale zajęci uporządkowywaniem wszel-

kich stosunków międzyludzkich, mimo to udaje im się osiągnąć
w życiu powodzenie. Cenią szlachetny trunek i wyszukane potra-
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wy. Panowie zdążą sobie zapewnić mieszkanie, zanim w ogóle to
przemyślą. Panie natomiast zrobią z niego przytulne ognisko
domowe – zarazem piękne i praktyczne. Sprawiają wrażenie
skąpców, w rzeczywistości są tylko rozważni i dbają o zabezpie-
czenie materialne, jako że „wielkim bogactwem dla człowieka jest
życie oszczędne” (Lukrecjusz).

Baran / ascendent – Bliźnięta
„Nie wyrażaj małej rzeczy w wielu słowach, lecz rzecz wielką

w niewielu” (Pitagoras).
W tym sensie ludzie ci są mocni w wysławianiu się. Rzeczy-

wiście siłą słowa wiele osiągają. Zarówno Panie, jak i Panowie
przejawiają energię słowem, są pełni temperamentu, mili i uprzej-
mi. Chętnie stają się duszą towarzystwa, opowiadając o dalekim
świecie – gdzie to wszędzie byli. Warto im się przysłuchiwać,
ponieważ potrafią każdego zabrać w krainę snów. U nich „co
w sercu, to na języku”.

Baran / ascendent – Rak
„Życie jest komedią dla tych, którzy patrzą, a tragedią dla tych,

którzy czują” (J. Swift). Pasuje to szczególnie do tych ludzi.
Nie mają łatwego życia. Jednoczą w sobie charakter Barana,

pchający ich gwałtownie do przodu, z cechami Raka, lękliwie po-
wstrzymującego. Kiedy mają złe przeczucia, winni czym prędzej
wszystko doprowadzić do porządku. Z drugiej strony piękny sen
może tych ludzi do tego stopnia uskrzydlić, że potrafią komuś
nieba przychylić. W przypływie romantyzmu i namiętności są
w stanie z zamkniętymi oczami zapomnieć o złych przeczuciach
i natychmiast zawrzeć małżeństwo; przecież dla nich ponad
wszystko jest rodzina, mimo że „z nią najlepiej wychodzi się na
zdjęciu”.



33

Baran / ascendent – Lew
Połączenie dostojności, powagi i mocy Lwa z odwagą walki,

siłą przebicia oraz energią Barana. Ta kombinacja jest nie do po-
konania. „Człowiek naprawdę posiada tylko to, co w nim jest”
(O. Wilde). Stąd zarówno Panie, jak i Panowie zniewalają bla-
skiem i dumą, budząc powszechny podziw. Trzeba im okazywać
uznanie, gdyż potrzebują go, by dokonywać rzeczy wielkich i nie-
codziennych. Tak samo niezwykła i wyjątkowa jest ich wspania-
łomyślność. Ich dewizą jest żyć i pozwolić żyć – niechaj „fortuna
kołem się toczy”.

Baran / ascendent – Panna
Odznaczają się roztropnością, ostrożnością i zapobiegliwością.

Ich „jedyną prawdziwą cnotą jest rozsądek” (W. Hugo).
Bystry intelekt Panny, myślącej precyzyjnie, systematycznie

i dokładnie, pewnie kieruje wiązkę energii Barana bezpośrednio
w stronę sukcesu. Ci ludzie rejestrują i analizują najmniejszy szcze-
gół, aby go dopasować do uporządkowanej, odpornej na niespo-
dzianki całości. Ostro krytykują popełniających błędy. Wszelka
dyskusja z nimi jest bezcelowa, skazana na niepowodzenie. Ich
rozum jest stale na najwyższych obrotach. Zdenerwowanie po-
trafią szybko opanować; gorzej jest z zarabianiem odpowiednich
pieniędzy. Logika ta jest trudna do zrozumienia chyba dlatego, że
„logika zabija życie” (A. Saint-Exupéry).

Baran / ascendent – Waga
„Muszą być ludzie, którzy mają odwagę mówić swobodnie”

(G. Bruno).
Są w stanie niespodziewanie podnieść głos i powiedzieć kilka

cierpkich słów, mimo że zawsze są mili, uprzejmi, pomocni, do-
brze wychowani. Nie pragną nic innego jak pokoju i harmonii.


