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światach najwyraźniej absolutnie nie różniły się od sie-
bie. To było przerażające i fascynujące zarazem. Siedziała 
tak, zasłuchana w jej opowieść o przeznaczeniu ludzkości 
i poczuła się częścią tej idealnie skonstruowanej machiny. 
Wszystko, co usłyszała zdawało się potwierdzać, że pomi-
mo wielu ran w bitwie, wygrała wojnę. 
Nie istniało nic takiego, jak przepalone ogniwo. Życie 
każdego miało głęboki sens i cel. Okazało się, że właśnie 
w tej chwili nastąpił przełom dla całego świata. Ważny 
i znamienny czas, kiedy dwa wolno poruszające się po nie-
bie ciała, czyli Uran i planetoida Chiron, zmienią znak. 

Chiron  oznacza  w astrologii niezaleczoną ranę, ale także 
wewnętrznego uzdrowiciela. Na poziomie  społecznym  
wzmacnia  procesy wydobywania na wierzch bolesnych 
podziałów na świecie.  Eskaluje je i uzdrawia poprzez in-
tegrację tych,  którzy  dotąd  byli  pomijani  lub poprzez 
zmianę raniących wzorców społecznych. Ostatnie siedem 
lat naznaczyła obecność Chirona w Rybach. 
Dokładnie 20.04.2010 doszło do jednej z największych 
katastrof ekologicznych w historii ludzkości - eksplozji 
na platformie  wiertniczej Deepwater Horizon w Zatoce 
Meksykańskiej. Doszło do wycieku milionów litrów ropy 
naftowej. To wydarzenie symbolicznie jest powiązane 
z Chironem w Rybach i otwiera wątek walki o czyste wody 
i o szacunek dla matki ziemi. Pokazało rany jakie zadała 
jej ludzkość oraz to, jak mimo iluzji potęgi technologicznej 
jesteśmy z nią połączeni i od niej zależni. Ryby to znak nie 
tylko reprezentujący wodę, a szczególnie oceany, ale także 
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poczucie jedności wszystkich istot. 
Chiron podróżujący przez ten znak odsłaniał ranę związaną 
z iluzją oddzielenia i samotności jednostki ludzkiej. 

Pięknym przejawem działania Chirona w tym znaku były 
przekazy od licznych szamańskich i duchowych nauczy-
cieli, m.in. przez starszyznę rdzennych plemion Hawajów 
i Nowej Zelandii. Dotyczyły świętości wody i sposobów jej 
uzdrawiania. Poza tym czas odchodzącej epoki znaczyły 
takie wydarzenia jak protesty Occupy Wallstreet, Acta, 
sprawa Snowdena, triumf populistów, bardzo „rybia”, 
niewypowiedziana wojna na Ukrainie, Arabska Wiosna 
Ludów i dalsze wojny na bliskim wschodzie oraz to, co na-
zywamy kryzysem migracyjnym. Chiron i tu był widoczny. 
Począwszy od cierpienia niewinnych istot umierających 
na morzu do całych mitologii związanych z polaryzacją 
swój – obcy, z lękami i demonizacją z jednej strony, oraz 
współczuciem i pomocą uchodźcom z drugiej. Wszystkie 
te wydarzenia łączy pewna doza mistycyzmu, niejasności, 
wierzeń nieopierających  się  na  faktach,  oraz  typowo 
„rybich” fal sprzeciwu społecznego, które pochłaniają 
masy i zmieniają los świata. Można powiedzieć, że Chiron 
w Rybach obnażył brak poczucia duchowego sensu wśród 
ziemian, co zaowocowało pogubieniem, ale też wzrostem 
duchowym tych, którzy postanowili szukać sensu w sobie. 
Ewa nie była w swoich uczuciach osamotniona, pomimo 
paradoksalnej samotności w tłumie. 

Podobne wydarzenia miały miejsce w czasie poprzed-
niego pobytu Chirona w Rybach. Działo się to w latach 
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1960-1968. Fala ruchów kontestujących w USA, pro-
testy przeciw wojnie w Wietnamie Make love, not war!, 
początek rewolucji seksualnej i Lato Miłości w 1967, który 
jest również rokiem narodzin Igora. Ważne ruchy kobiece 
i sprzeciw wobec segregacji rasowej. Wszystko to z jednej 
strony miało wszystkie cechy „rybiej” fali, a do tego mocno 
było podszyte duchowością i mistycyzmem, dążeniem do 
jedności wszystkich istot. 

Poza tym był to czas ważnych politycznych wydarzeń, 
takich  jak  „mglista” i  zaprawiona  propagandą  woj-
na  w Wietnamie w której mieliśmy  także do czynienia 
z  uchodźcami na łodziach.  Prezydentura JFK,   który   
został zaprzysiężony  dokładnie dzień przed wejściem Chi-
rona do  Ryb  oraz  jego  śmierć  w  zamachu,  które   stało   
się   ikonicznym źródłem rozlicznych teorii spiskowych. 
W  Polsce  poza  ruchem  hipisów,  mieliśmy narastanie 
nastrojów antysemickich zwieńczone Marcem 68'. Chiron 
w Rybach po raz kolejny otwiera stare rany i uruchamia 
wzorzec szukania kozłów ofiarnych oraz tworzenia mi-
tologii o tym, jak obcy zagrażają naszej polskości. 
Ewa uświadomiła sobie, że wszystkie te destrukcyjne 
emocje, które do tej pory były jej obce – bardzo ją nad-
wyrężyły. Płynęła pod prąd przeciwstawiając się syste-
mom, wiarom, propagandom i zwykłej, podszytej stra-
chem nienawiści, która trawiła całą ludzkość. Zmiana 
perspektywy i dokonanie oceny z poziomu ogółu dały jej 
poczucie paradoksalnej stabilizacji.  Odrzucenie  od  siebie 
winy  za  niezrozumienie  procesów  społecznych  i  tego,  
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że są  wywoływane  przez ruchy planet, pozwoliło  jej 
odetchnąć z wyraźną ulgą. W całym tym szaleństwie była 
tylko pionkiem. 

Chiron pokazywał jak nadbudowujemy wokół tego co nas 
boli swoje mitologie. Otaczamy ból duszy opowieściami 
o tym, że tak być musi. Wybieramy ścieżkę cierpienia 
i poświęcenia, którą serwujemy w duchowym sosie lub też 
zagłębiamy się w odmęty istnienia po to by wyszukiwać 
tam to co utracone, złamane, bolesne. Chiron w Rybach 
przez ostatnie siedem lat kontaktował nas z ranami na 
poziomie ducha, co mogło się przejawić jako czas spłaca-
nia karmicznych czy innych duchowych zobowiązań. Uka-
zywał się jako czas życia w jakieś osobistej mitologii, która 
tłumaczyła nasze cierpienie, a nawet je gloryfikowała. 
Uzdrawiany był wzorzec ofiary, cierpienia, poświęcenia, 
poczucia oddzielenia. 

Chiron był w służbie integracji tego, co w nas rozszczepio-
ne na najgłębszym poziomie. Na poziomie, gdzie nie sięga 
logika i mentalne kategorie. Przez to, że spotykaliśmy się 
z czymś niewypowiadanym i ledwie przeczuwalnym, po-
trzebowaliśmy opowieści, które pozwoliłyby nam to jakoś 
nazwać. Na poziomie społecznym były to teorie spiskowe, 
które opisywały lęk przed nieznanym, utratą kontroli oraz 
ból oddzielenia. Na poziomie indywidualnym był to lęk 
przed byciem zawładniętym, bezwolnym, wykorzysta-
nym, zmanipulowanym, oszukanym oraz stojący za tym 
ból oddzielenia, który powoduje, że nie ufamy światu. Nie 
ufamy w boskie czy inne duchowe prowadzenie i nie ufa-


