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Bevezetés 

 

 

 

„Több ezer részből állunk, amikben több 

ezer funkció működik egyszerre, hogy 

életben tartson minket. És mégis, hacsak 

egyetlen rész is tönkremegy eme tökéletlen 

szerkezetben, az élet is tönkremegy. Így 

eszmélhetünk rá arra, hogy milyen 

törékenyek, milyen tökéletlenek vagyunk.” 

 

The Elder Scrolls c. videojáték 

 

 

 

„Sok időbe és utazásba telt megértenem, hogy nem csak egyetlen látható világ létezik, hanem 

annyi, amennyit képesek vagyunk felismerni. Meg kell tanulnunk észrevenni a napfény 

mellett az árnyékban létezőket, és azt, hogy a sár és az arany egyszerre része az ember 

jellemének.” 

 

Balogh Boglárka 

 

 

 

 

 

 

„Legbelül mindig megmarad benned az a 

rész, amelyhez soha senki nem férhet 

hozzá. Az vagy te. Te saját magad vagy, és 

benned egy egész világ él. Az lehetsz, ami 

csak akarsz. Az lehetsz, aki csak akarsz.” 

 

Salla Simukka 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.citatum.hu/szerzo/The_Elder_Scrolls
http://www.citatum.hu/szerzo/Balogh_Boglarka
http://www.citatum.hu/szerzo/Salla_Simukka
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Parapszichológia. Furcsa, de nagyszerű tudomány. Adott néhány szám és néhány betű, és 

adott néhány módszer (kronobiológia, numerológia, asztrológia, TCM,…) és a pár szám és a 

néhány betű életre kell, megalkotnak egy hús vér személyt. Egy embert, és a hozzá tartozó 

életutat. Múltat, jelent, jövőt, külsőt és belsőt, egészséget és betegséget tudunk meghatározni, 

anélkül, hogy találkoztunk volna Vele. 

 

Minden tárgy megmutatja egy részletét, egy részét és a sok részből előbb-utóbb összeáll maga 

az ember. Az ember, akinek valamilyen problémája van, hisz, ha nem lenne, nem keresné fel 

a parapszichológust. És a parapszichológia meg is oldja a problémáját, vagy legalább is 

rávezeti a megoldásra. 

 

 

Jelen esetben a feladatom ez lenne. Adott néhány szám (Születési idő) és néhány betű (név) és 

ezekből kellene megalkotnom az embert. Valakit, akiről most még semmit sem tudok. Meg 

kell határoznom, ki ő, milyen, hogy néz ki, mit szeret, hogyan él, mi történhetett vele eddig, 

és merre halad az élete. Mivel és hogyan lehet rá hatni, mik okozhatnak neki problémát az 

életben, és hogyan lehet ezeken keresztülvezetni. 

 

Ami a segítségemre van: a kronobiológia, az asztrológia, a numerológia, a TCM, a tarot és 

végül, de nem utolsó sorban a grafológia. A grafológia, az egyetlen olyan tárgy, ami kilóg a 

sorból, hisz az egyetlen kapocs magához az emberhez. Az ő kézírása. Jóval több, mint néhány 

szám és betű, hisz ebben benne van eddigi élete, eddigi tanulmányai, és benne van jelene, 

pillanatnyi hangulata, az adott időszak erősségei és gyengeségei, problémái. 

 

Amikor két évvel ezelőtt elkezdtem tanulmányaimat a Tisztaforrás Intézetben és Zsuzsa és 

Tamás először beszélt arról, hogy ez lehetséges, elég elképzelhetetlennek tartottam ezt. 

Nagyon hálás vagyok a „véletleneknek”, hogy ide vezérelték utamat és megismerkedhettem 

tanáraimmal és az általuk képviselt tudományokkal.  

 

Köszönöm, hogy végigvezettek ezen az ismeretlen ösvényen, ahol annyi hasznos dolgot 

tanulhattam, egyrészt magával a tantárggyal kapcsolatosan, másrészt magával az élettel 

kapcsolatosan. Örülök, hogy létezik egy olyan iskola, ahova nem kötelességtudatból jár az 

ember, hanem azért, mert annyi élmény és tudás birtokába kerülhet, amiről nem szeretne 

lemaradni. 

 

Most kezdjünk bele a munkába, azaz a szakdolgozatba, melynek célja a néhány szám és 

néhány betű megszemélyesítése, a részek egységgé formálása. 
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Az ember 

 

 

 

Mit is tudunk? A számomra megfejtendő betűk és számok: 

 

 

Anna 
Született 1969. 09. 29. 14:25 órakor 

 

 

Amit ebből azonnal tudhatunk róla, Anna egy középkorú (46 éves) nő. 

 

 

 

A maszk 

 

De mi az, ami még kiderülhet születési dátuma alapján? Milyen emberre számítok, ha arra 

várok, hogy Anna belépjen az ajtómon? Erre megadja a választ a kronobiológiából a maszk, 

illetve asztrológiából az aszcendens. 

 

Annának Bak aszcendense van, nincs körülötte bolygó. Az Asc. ura a Szaturnusz, ami a 

Bikában és 3. házban áll. 

 

A Bak fiatal korában rendszerint magas szikár testalkatú, prominens csontozatú személy, 

befelé forduló, kissé távolságtartó, nehezen megközelíthető személyiség. Erős orr vagy 

arccsont jellemzi, főleg idősebb korában. Állhatatos, kitartó, ha kell aszkétikus jelleget is 

ölthet, akit nem ijesztenek meg a nehézségek és a problémák. 

 

A Bika Szaturnusz adhat a kinézetéhez néhány plusz kilót, azaz egy nehezebben 

megmozdítható fizikai testet, vastagabb nyakat és hangsúlyos mellkast, némi túlsúlyt vagy 

hízásra hajlamosságot. 

 

Fizikai szinten egy közepesen szangvinikus személy lép a terembe empatikus érzelmi szinttel, 

azaz egy teljesen egyensúlyban lévő személyiséget tapasztalunk, aki kiegyensúlyozott, együtt 

érző, nagylelkű, emocionális, aki vonzza az embereket, aki számára az Én kissé háttérbe 

szorul. 
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Amit a maszk mögött találunk 

 

Ha jobban megismerjük, természetesen a maszk mögé is beleshetünk. Egy ember 

jellemzésében, a teljességre való törekvés nélkül, segítségünkre lehetnek az alábbiak: 

- a kronobiológia, milyen fizikai, szellemi és érzelmi szintre születtünk,  

- a numerológia, milyennek látjuk magunkat, milyennek látnak mások, milyen számok 

hangsúlyosak az életünkben, melyek kevésbé, mennyire vagyunk alkalmazkodók, … 

- grafológia, mennyire fontos számunkra a múlt, a jelen a jövő, mennyire fontosak az 

élmények, az anyagi vagy a szellemi világ, mennyire vagyunk nyitottak, mennyi 

energiánk van, … 

- asztrológia, milyenek vagyunk, milyen a múltunk a jelenünk és a jövőnk, melyik 

életterület fontos számunkra, … 

 

Milyennek látja magát? Erre választ adhat a numerológiából a magánhangzóinak száma. (2) 

Alkalmazkodó készsége jó, együttműködő, és elfogadja azt is, hogy mások irányítsák. 

Szüksége van arra, hogy valakivel megoszthassa örömeit, bánatait. Rendkívül érzékeny, 

hangulatember, a hangulata viszont gyakran változó. Gyengéd természetű ember, nagy 

képzelőerővel, nagyon romantikus. Jó diplomata. 

 

Milyennek látják mások? Azon kevés ember közé tartozik, aki nem mutat mást a külvilág 

felé, mint amit gondol saját magáról. (Mássalhangzóinak összege egy jegyű számra redukálva 

ugyanúgy 2, mint a magánhangzóinak összege redukálva.) 

 

Fizikai szinten kolerikus, azaz egy olyan személyiség, aki viszonylag kevés ingerre is hamar 

reagál. Számára az élet ez véget nem érő versenyfutás, állandó cselekvéskényszere van, 

nehezen tud lazítani, megállni. Úgy gondolja, mindent meg tud csinálni, épp ezért sokszor 

túlvállalja magát. Viszonylag hamar átlátja a helyzetet, ezért hamar át is veszi a döntéshozó 

szerepét. Ez általában akkor okoz problémát, ha türelmetlenségében nincs ideje megvárni, 

míg minden információ birtokába kerülne, és így elhamarkodva hozza meg döntéseit.  

 

Fékezés szempontjából érzékeny, mozgékony, robbanékony, aki hangulata szerint viszonyul 

mindenhez. Makacs személyiség, számára valami vagy fekete vagy fehér, maximalista, 

introvertáltsága ellenére befogadja kritikát. 

 

Türelmetlen magával és másokkal szemben is, egyszerre több dolgot is képes a kezében 

tartani. Stressz okozó tényezői a monotonitás, a mozdulatlanság és az aprólékos munka, 

stressz esetén nehezen nyugszik meg, nem tud elaludni, esetleg hiperaktívvá is válhat.  

 

Képletében a kardinális elemek túlsúlyban vannak, hamar belekezd dolgokba, könnyen tud 

elindítani dolgokat, viszont kevés a fix elem, így nem elég kitartó azokban a dolgokban, 

amibe belekezdett, és nehezen is lép túl, nehezen változtat. 

Jó megoldás lehet számára, ha van mellette valaki, aki segít megvalósítani az ötleteit, aki segít 

realizálni az elképzeléseit. 

 

Érzelmi szinten szentimentális, azaz saját maga fontosabb számára, mint a többiek. Mindent 

megtesz azért, hogy szépnek, jónak és okosnak lássák az emberek, szereti, ha figyelnek és 

felfigyelnek rá. Együtt érző és érzékeny személyiség, kisebb társaságokban meghatározó 

szerepet tud betölteni, de a nagyobb nyilvánosság előtt nem érzi otthon magát. Érzelmeit 

kifelé pozitívan jeleníti meg. Jobban vigyáz magára, de azért másokkal is törődik. 
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Írása alapján is az Én szerepe hangsúlyos életében, az önkifejezés az önbizalom. (Díszítések: 

én-hangsúly, külsőségek fontossága, megfelelési törekvés:  ) Kiegyensúlyozott a 

szellemi értékek és a praktikum között, fontosak számára az élmények, életének fontos része 

az élményszerzés, élménykeresés. (plusz hurkok: , ) 

 

Szellemi szinten gondolkodó, azaz gyakorlati gondolkodású, logikus ember. Mindig a 

jelenben él, képes kiélvezni a most pillanatát, és a nem a jövőn töri a fejét. Gyakorlatias, 

szeret mindent saját maga megtapasztalni, épp ezért saját hibáiból kénytelen tanulni élete 

során. Hatékony természetű, a bal oldali agyfélteke nagyon erősen domináló helyzetben van. 

Szereti a konkrétumokat, jó kézügyességgel rendelkezhet. Tudatos, racionális elme, jó 

felismerő készséggel, filozofikus alkat, aki önálló munkára alkalmas. 

 

Az elemek közül a levegő és a föld került túlsúlyban képletében, ami az éles logika (levegő) 

és a józan praktikusság (föld) használatát hangsúlyozza. Ő a homokvihar, aki akadályokat 

nem ismerő módon eljut mindenhova, miközben a legkeményebb felületeket is képes 

legyalulni. 

 

Névszáma a 4-es, amely küzdelmes életet jelenthet, mindenért meg kell dolgoznia keményen, 

amit magának megteremt, az lesz az övé. Ugyanakkor kitartó, megbízható és szorgalmas. 

Fontosak számára a keretek és a stabilitás. (Ugyanezt jelzi a Bak-1es ház.) Lehet merev, nem 

szereti a változásokat, hagyománytisztelő személyiség.  

 

Írása alapján Annáról elmondható, hogy nyitott személyiség, bőven van mondandója, 

lehetőségeit kihasználja. Alapvetően egy pozitív, optimista, harmonikus személyiség, 

rengeteg energiával és lendülettel, amit sokszor tud és ki is tud használni, ugyanakkor néha 

elfárad.  

 

Nagymértékű egyéniesítés jellemzi, érett személyiség, eredeti ötletekkel, saját értékrenddel, 

önálló gondolkodással. Kiegyensúlyozott, aki előre megtervezi dolgait, átgondolt személy, 

tudatosan beosztja energiáit. Erre kolerikusként különösen szüksége van, hisz így nem 

fárasztja annyira túl magát. 

 

Fontos számára a múlt, a családi értékek, a tradíciók, hagyománytisztelő. Az írásán kívül 

ugyanezt fedezzük fel képletében: azaz a Bika IC a szintén Bika Holddal, a bázist a szilárd 

családi alapokat jelöli, azt a szülő, aki otthon van, akire lehet számítani, támaszkodni. 

 

Mindezek ellenére magányosnak érezhette magát akkor is, ha nagycsalád vette körül, 

tekintettel arra, hogy ifjúkori száma 9-es, mely az ember életének első, legmeghatározóbb 

időszakát jellemzi. A szám szülöttei sokféle tehetséget mutathatnak ifjú korukban, ennek 

ellenére jellemzően belső világukban élnek.  
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Kapcsolat, párkapcsolat 

 

Anna számára sokkal fontosabb a társ megléte, mint saját maga. Nagyon nagy szüksége van a 

külső visszajelzésekre, nem lát rá saját magára és nem is ismeri saját magát. (asztrológia, 

Hemiszféra egyensúly) 

Ha az önismeretet szűkítjük a személyes bolygókra, még inkább kiélesedik ez a helyzet. 

Az ego fejlődését és a lelkét is a társ oldalára helyezte, így élete folyamán szüksége van arra, 

hogy mindig legyen mellette valaki. 

A 2-es felnőttkori szám is jelzi, hogy felnőttkorában szüksége van a szeretetre, figyelemre, ha 

ezt nem kapja meg, melankolikussá, csüggedté válhat. 

 

Vénusz: női képletben jelzi önmaga harmóniáját, erotikáját, hogy mit ad ő, mint szerelmes nő 

egy párkapcsolatában. Anna Vénusza szintén a 7-es házban áll (Szűz 7°49´), mely ugyancsak 

azt jelzi, hogy akkor érzi magát harmóniában, ha megvan a hivatalos társ az életében, ha 

párkapcsolatban él. 

 

Gy –párkapcsolati betű :         többféle képen is írja, de 

harmónia van a két betű között , bár a g mindenhol a  betű kicsit hangsúlyosabb (plusz hurok), 

az y-nál mindig egyszerűsít. Párkapcsolatban az én fontosabb számára, mint a társa, bár 

törekszik a harmóniára. 

 

És hogy pontosan milyen párra is vágyik? Ez egyrészt megtudhatjuk a 7-es ház, illetve a 

deszcendens jegyéből, másrészt az ideális társ megtalálására segítséget adhat a kronobiológiai 

is. 

Anna Deszcendense a Rák jegyében áll, azaz szeretne egy gondoskodó, befogadó, mély 

érzésű társat maga számára, aki odaadó, családi érzésű. 

A Deszcendens ura: a Hold a 4-es házban áll, azaz a család, az otthon területén, amely így 

ráerősít, hogy Anna életében nagyon fontos a család, az otthon, a hivatalos társ témakör. 

 

Kronobiológia szerint Anna számára a fény egy szangvinikus, egoista vezető és gyakorlati 

művészi személy lenne. Ez a személy egy kiegyensúlyozott , dinamikus, magas aktivizáltságú 

életszerető fizikai szintű személy, aki számára érzelmi szinten csak az Én a fontos, akár 

mások rovására is, szellemi szinten pedig egy igazi művészi kivitelező, aki számára 

cselekvésből jönnek az ötletei. Bár hozzá kell tenni, hogy aki számára az ideális jelölt, annak 

ő már nem teljesen az. 

 

Kapcsolatai, kapcsolatigénye írása alapján változó, alapvetően egy nyitott barátkozó 

személyiség, mikor elfogy az energiája, akkor inkább visszavonul. Ezt jelzi egyrészt a változó 

betűtávolság, illetve a közepesen kötött írásmód az írásában, másrészt jelezheti a nyilas 11-es 

ház is. 

 

 

Alapvetően befogadó természetű, szeret tanulni és élvezi is a tanulást, még akkor is ha ezt 

nem mindig fogja tudni kamatoztatni. (D- betű     -plusz 

hurkok, b- betű  -alulról indított, plusz hurkok.) 
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A múlt, a jelen és jövő 

 

Múlt: 

 

Anna múltjához, tekintettel arra, hogy jelenleg középkorú, hozzá tartozik a gyermekkora, a 

családi otthon, az ifjúkora. 

 

A szülőket kisgyerekkorban a Hold (anya) és a Nap (apa) jelöli. A képletben van egy 4-es 

házas Bika Holdunk és egy 8-as házas Mérleg Napunk. Azaz az anya, az ösztönös rész együtt 

áll az IC-vel, azaz a család szerves részét képviseli, nélküle elképzelhetetlen a család. Az apa 

a 8-as házból sokkal inkább kilóg a családi képből.  

A Nap és Hold között ráadásul egy szeszki-kvadrátot találunk (1S02), azaz a két szülő között 

jelezhet termékeny kapcsolatot, de ugyanakkor feszültséget, harcot, küzdelmeket is jelez.  

 

Az IC-MC tengely az egész életben megmutatja a szülőkkel való kapcsolatot, a hozzá tartozó 

fényszögek pedig megmutatja a szülőkkel kapcsolatos megélnivalókat. Az IC az otthont 

teremtő szülőt jelöli, az MC pedig azt, aki kivisz a világba. Azaz a Bika IC a szintén Bika 

Holddal, a bázist a szilárd családi alapokat jelöli, azt a szülő, aki otthon van, akire lehet 

számítani, támaszkodni. A másik szülő a Skorpió Mc és Mérleg Nap sokkal inkább a 

rejtőzködő, az el-el tűnő, aki állandóan mérlegel.  

 

A Ceres –a gondoskodó elv - az 1-es házban a Bakban áll. Ez mutathatja szintén az egyik 

szülőt, vagy azt, hogy belőle milyen szülő válhat majd. Azaz számára a szülővé válás egy 

életút, ráadásul olyan, amely szerkezeteket épít, aki gondos, pontos, szorgalmas, tisztességes.  

 

Érdekes még, hogy a Ceres a Nap és Hold felezőpontján áll, azaz a gondoskodó elv a két 

szülő között található félúton Anna életútján. 

Az IC az ég legalját jelöli, a korai otthont, a karmikus gyökereket, a családdal kapcsolatos 

elvárásokat és az életvég minőségét jelöli. Bika jegy jelölheti, hogy állandóságra, biztonságra 

vágyik, egy olyan karmikus gyökeret vagy családdal kapcsolatos elvárást jelöl, amire lehet 

építkezni, amely összefogja az egész családot. 

 

Ifjúkori száma 9-es, mely az ember életének első, legmeghatározóbb időszakát jellemzi. A 

szám szülöttei sokféle tehetséget mutathatnak ifjú korukban, ennek ellenére jellemzően belső 

világukban élnek. Magányosnak érezhette magát akkor is, ha nagycsalád vette körül.  

 

 

Jelen: 

 

A jelent egyik fő momentuma a személyes éve, illetve a felnőttkori száma. Akár ide lehetne 

venni a grafológia jelentős részét, hisz az írása mindig az adott lelki állapotát tükrözi 

leginkább.  

 

Személyes éve:   

 

Anna 2015-ben születésnapjáig a 9-es személyes évét éli, amely az elmúlt időszak (8 év) utáni 

befejező, lezáró éve. Ebben az időszakban van itt az ideje, hogy átgondolja az elmúlt évek 

történéseit, az elengedni valókat elengedje, a lezárni valókat lezárja, gondolja végig, mi az, 

amit el akar hagyni, és mi az, amit tovább szeretne vinni életében, vagy mi az amit a 

következő 9 évben szeretne csinálni, elkezdeni, megvalósítani.  
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Progressziós Holdja: Bak 19º17´ , 2. fázis: Holdsarló. Ezt összevetve személyes évével, most 

van itt az ideje, hogy felesleges dolgait lezárja. 

Születése napjától az 1-es évét éli, amely egy teljesen új ciklus kezdetét jelzi. Ebben az évben 

kell minden újat elindítani (vállalkozás, építkezés, házasság, bármilyen változás). Ez az év 

lehet számára, amikor egy új életet kezdhet. 

 

Felnőttkori száma 2-es, mely megmutatja azokat a tulajdonságainkat és lehetőségeinket, 

amelyet a felnőtt kor kínál, irányt mutat hivatásnál, párválasztásnál, munkahelynél, 

lakhelynél. A 2-es szám jelképezi a Holdat, a Hold pedig a nőt szimbolizálja.  

Érzékeny lelkületű ember, jó művészi értékkel megáldva. Tulajdonságai inkább érzelmi és 

szellemi síkon nyilvánulnak meg és nem feltétlenül a fizikai világban. Önbizalma kicsi, és 

nem is elég kitartó, így terveit és elképzeléseit nehezen valósítja meg. 

 

Ha kellemetlen környezetbe kerül, vagy kevés szeretetet kap, hajlamos csüggedté, 

melankolikussá válni. 

 

 

Jövő: 

 

Időskori száma a 7-es, ami nyugodt, elmélkedős visszavonult időskort feltételez. Ebben az 

időszakban (60-as, 70-es éveiben) sokszor vágyik majd magányra, de ugyanakkor szenved is 

az egyedülléttől. A hit és a vallás fontos szerepet játszhat ebben az életszakaszában. Ha figyel 

arra, hogy az emberi kapcsolatait megtartsa és ápolja, illetve talál maga számára valamilyen 

rendszerező, vagy kutató elfoglaltságot /munkát, akkor kiegyensúlyozott, boldog, békés 

időszakra számíthat. 
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Életcél, karrier 

 

A karrier/életcél meghatározása egy személynél történhet numerológia szerint- a karma száma 

alapján, vagy asztrológiában az 1-es ház, 10-es ház, MC alapján meghatározható. Ide tartozik 

a születéskori holdfázis, a Nap kozmikus helyzetet a képletben (az életünk második felére 

jellemző). Írásunk alapján szintén megállapítható, vannak e vezetésre törekvő ambícióink, 

egyáltalán szeretünk e, tudunk e egyedül dolgozni vagy inkább csak alárendelt szerepeket 

merünk elvállalni. 

 

Karma száma 45/9-es, amely a sorsfeladatunkat jelöli, miért is jöttünk a világra? A 9-es egy 

álmodozó művészlélek, aki akkor boldog, ha segíthet másokon. Egy nagyon együtt érző és 

megértő személy, erős intuíciós képességekkel. Hangulata változékony, lehet túlérzékeny 

vagy sértődékeny, akinek cselekedeteit az érzelmei vezetik. Sokszor vállára veszi a világ 

szenvedéseit, baját.  

 

Sorsfeladatát sok munkával és kitartással tudja elvégezni, ugyanakkor állandó változás, 

rengeteg élmény és tapasztalat színesíti életútját. A 9-es energiával rendelkező személyek 

bölcsességük és karizmájuk révén gyakran kerül vezetői pozícióba, de ha nem, akkor is saját 

életével példát mutatva (negatív vagy pozitív) taníthatják az embertársait. Általában magasabb 

rendű elvek szerint él, de ez problémát jelenthet számára, ha vezető pozícióba kerül.  

A tarotban a 9-es lap a Remete lapja, aki képes kivonulni a világból. Neki nincs szüksége 

senkire, de a világnak szüksége van rá és a tanításaira. 

 

Fogyóholdas lélek. Ez az a Holdfázis, amikor a lélek tanítani jön ebbe az inkarnációba, 

megmutatni a világnak mindazt, amit eddig megtanult. Ez nehéz időszak is lehet számára, 

hisz most kap visszajelzést a világtól, mennyit is ér mindaz, amit eddig megtanult. 

 

A nap kozmikus helyzete megmutatja, hogy miért jött a földre, mi az életcélja itt. Ez az a cél, 

amit általában csak a 30. életévünk után kezdünk felépíteni. Annának 8-as házas Mérleg napja 

van. A Mérleg Nap azért jön a földre, hogy megtanuljon tárgyilagossá válni, megtalálni az 

egyensúlyt az élet minden területén. Az az életterület, ahol mindezt meg is kell valósítania, az 

a 8-as ház - ami a halál, a transzformáció, az ezotéria , a szexualitás–háza, azaz megtalálni 

mindazt, ami más, felfedezni az ezotériát a halálon túli dolgokat, ezt a célt tűzte ki magának 

erre az életre. 

 

A Mérleg uralkodó bolygója a Transzplútó a kapcsolatteremtés, a közvetítés és az áthidalás 

égiteste, a 7-es házból támogathatja az ego fejlődést, azaz a hivatalos társon keresztül. 

Ráadásul a Transzplútó az Oroszlán jegyében áll, aminek az uralkodó bolygója a Nap.  

Azaz a hivatalos társ lehet számára egy olyan személy, aki segíti megtalálni az egyensúlyt, aki 

segíti az önmegvalósítását a hivatásában. 

 

Az Mc az ég legtetejét jelöli, amely a jövő a hivatás és az életcélok jelölője. A Skorpió 

jegyében áll, amely szerint életcélja, hogy minden mögött megrejlő tabukat, igazságokat 

felfedje, a mélyen rejlő dolgokat felfedezze, esetleg a gyógyító erőket kibontakoztassa. 

 

Az MC uralkodó bolygója a Plútó 8-as házban a Szűz jegyében áll, amely a transzformáció, 

ezotéria, a halál, a szexualitás háza. Tehát életcélját a transzformáción keresztül, az 

ezotériával megismerkedve, esetleg halál közeli élmény megtapasztalásával fogja 

megvalósítani a szűz aprólékosságával, analizáló képességével, pontosságával együtt. 
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A legmagasabb égitest a képletben a képlet húzóbolygója, amely kihúzza az embert a világba, 

amin keresztül a világot meg szeretnénk tapasztalni, ami segít, hogy kikerüljünk a világ elé. 

Anna esetében ez a Neptunusz - amely az ideológia, a transzcendencia, a feltétlen szeretet 

bolygója.  

 

Olyan sorsfeladatot választott magának, amely trenszcendencián alapul, ami megfoghatatlan, 

ami titkos és rejtélyes a nagyvilág számára. 

 

 

Vannak vezetői ambíciói, illetve önérvényesítési törekvései, ugyanakkor ezt sokszor 

akaratosságával kívánja megvalósítani. (t-betű –vezetés betűje: szöges, akarattal akar vezetni, 

irányítani     - plusz hurok –élményigény)  
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Sikerei 

 

Itt megemlíthetjük az asztrológiából a siker-fényszögeit, illetve azokat a fényszög képeket, 

amelyek megmozgatják a körülötte lévő energiákat és sikeresség teszik/ tehetik. Vagy 

megemlíthetjük, hogy jó-e a kapcsolata a Felettes Én-jével, azaz észreveszi e, hogy támogatva 

van és ezt tudja e használni? 

 

Anna Felettes Énje kardinális föld: Bak, ugyanúgy, mint az ascendense is, azaz azt lehet 

mondani, hogy nagyon jó a kapcsolata a Felettes Énjével, ráadásul a Bak uralkodó bolygója, a 

Szaturnusz a hármas házban áll, amely a kommunikáció háza. 

 

Találunk képletében egy siker fényszöget: Nap- Uránusz együttállás (1S42) a hírnév, a 

karizma fényszöge, valami, amivel ki tud állni a nagyvilág elé. 

 

 

Anna képletében találunk egy Föld-Víz Merkabát, 

amely áll két azonos polaritású egymásba fordított 

átfutó trigonból, amelyeket hat szextil köt össze. Ez egy 

nőies, befogadó lágy energiát foglal magába, melyeket 

a sextil indít be. Szerencsés életutat jelez Anna 

képletében, egy nagyon harmonikus, szerethető 

személyiséget jelöl.  

 

 

A Hold együtt áll az Ic-vel (0A16), azaz az érzelmeit a 

karmikus gyökereiből meríti, nagyon fontosak számára 

a családi gyökerek, az otthon. Ugyanakkor szemben áll 

az MC-vel, azaz érzelmei hadi lábon vannak a 

karrierjével, az életcéljával, valamint az MC-vel együtt 

álló Neptunusszal, azaz az ideológiákkal, a transzcendenciával a feltétlen szeretettel. Ezeket a 

szembenállásokat a Leszálló Holdcsomópont és a Plútó trigonolja, így alkotva egy oldott 

oppozíciót, azaz a jelen feszültségeit a karmikus múltból hozott minták fel tudják oldani, és 

segíteni tudják, hogy feldolgozza azokat, és amire nincs karmikus mintája, azt megoldja a 

Plútó által behozott erővel, hatalommal, illetve a transzformációval és a mágiával. 
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Nehézségei 

 

A nehézségeket az ember életében egyrészt jelezhetik asztrológiából azok a területek, ahol a 

Szaturnusz áll, vagy a Chiron. Numerológiából a számok teljes hiánya jelez nehezített 

életterületet. 

A Chironnal, a személyes karmikus sebeinket jelöli, jelen esetben a 2-es házban találjuk, ami 

a pénz, a tehetség, a javak területe, ez az az életterület, ahol másokon ugyan tudunk segíteni, 

de magunkon nem, eleme (tűz) megmutatja, hogy személyes kreativitása sérülhetett meg. 

Azaz problémát jelent számára, hogy személyes kreativitását, mint tehetséget pénzre váltsa, 

ugyanakkor másokat képes felkarolni és sikerre vinni. 

 

Ha a numerológia szerint vizsgáljuk Annát, energetikai térképét megnézve láthatjuk, hogy a 

legdominánsabb a 2-es és az 1-es szám, amelyek alapján az alábbi tulajdonságok 

jellemezhetik: bizonytalan, aggodalmaskodó, nehezen dönt bizonyos helyzetekben, 

ugyanakkor makacs, önfejű, meggyőzhetetlen, kreatív személyiség. 

Hiányzik viszont a 3-as, amely jelentheti, hogy az önkifejezéssel problémái lehetnek. Igazi 

hiányt a 8-as jelent, mely a hatalomhoz, az anyagi dolgokhoz való viszonyában rejlő 

problémákra utal. (nem jó főnök és nem tud bánni a pénzzel) 

 

Anna képletében a Merkúr retrográd, azaz születésekor a beszédszervek sérülhettek meg, 

vagy problémája lehetett a kommunikációval, az önkifejezéssel, a tanulási képességeivel, de a 

Merkúr valamikor 9-10 éves kora körül irányba fordul, így ezek a problémák az általános 

iskola felső tagozatára meg is oldódtak. 

Az az életterület, ahol a Szaturnusz áll, az életünk nehezített életterület, ahol korlátozva 

lehetünk, ahol megtaláljuk a kihívásokat, a nehézségeket, az akadályokat, a tudatos 

szorongásainkat. A Szaturnusz a Bikában áll, amely jelenthet makacs határozottságot és 

szívósságot, másrészt óvatosságot. Hozhat egyfajta félelmet a nélkülözéstől, a biztonság 

elvesztésétől másrészt hűség kényszert is. 

 

A Szaturnuszt jelen esetben a 3-as házban találjuk, ami a közvetlen környezet, a 

kommunikáció, az önkifejezés az alapszintű tanulmányok és az oldalági rokonság területe. 

Ez jelenthet életében kommunikációs vagy önkifejezési problémákat, esetleg az általános 

iskolában tanulási nehézséget. Mivel a Szaturnusz már magában is nehézségeket jelez, 

ráadásul Anna képletében a Szaturnusz retrográd, így halmozottan hátrányos ez az 

életterülete. A Szaturnusz kb Anna 3 és fél éves korában fordul irányba, így az első három és 

fél éves korára hat ki ez a halmozottan hátrányos helyzet, azaz nehezebben kezd el beszélni 

vagy rosszabbul fejezi ki magát kisgyerekkorában, mint a hasonló korú többi gyerek. 

 

Összefoglalva, életében az egyik legproblémásabb terület az önkifejezés területe, valamint a 

pénzhez és a hatalomhoz való viszonya. 

Élete során vagy elfogadhatja ezeket a korlátokat, nehézségeket, vagy pedig rengeteg energiát 

fordíthat ezek feloldására és akkor egy nagyon sikeres életterületté válhat számára. Esetleg 

elérhet életében egy olyan életszakaszra, amikor inkább ez a terület (kommunikáció, 

önkifejezés) fogja számára a megélhetést biztosítani. 
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Egészség, Betegség 

 

Anna egészségi állapotát, illetve betegségre való hajlamát a kronobiológiai kontúrjaiból 

kiindulva állapíthatjuk meg. 

 

Az egyes kontúrokhoz tartozó értékeket, ha felrajzoljuk, látjuk, hogy a Qi, azaz az életenergia 

hogyan oszlik el szervezetében. (TCM melléklet) 

 

Csakrák állapota:   

 

  

        Jobb oldal:      Bal oldal: 

 

-  +            + ~             Csakrák 

+ ~    +      - +         5-ös csakra 

+ ~    ~      - +         4-es csakra 

+ ~    +      - +         3-as csakra 

+ ~    -      - +         2-es csakra  
 

A 2-es csakránál találjuk a legalacsonyabb értéket, ez a csakra felelős a nemi aktivitásért, azaz 

itt csökkent értéket találunk a többihez képest. A 2-es csakra gyengesége jelzi, hogy a 

nőiességével lehetnek gondjai, szentimentálisként pedig rá van szorulva a külvilág 

visszajelzésére. Önbizalom hiány jelentkezhet, megfelelési kényszer. Ezen a területen 

védekezhet (hasa, combja), ezért itt felesleget képezhet. 

Ugyanez az önbizalom, önértékelés esetleges labilisságát fejezik ki írásában az oválok 

változatossága. 

Szellemi szint magas logika, alacsony intuícióval kissé férfias állapot, ami szintén a nőiessé 

csorbulását jelzi. 

 

Az egyes dinamika értékek alapján felrajzolható az esetében érvényes születési konstitúció is, 

ami alapján meghatározható, hogy mely szervek erősítésére kell figyelni mindenképp.  

 

Születési konstitúció:  

 

Mivel a 2-es csakra a leggyengébb, ebből az alábbiakat állapíthatjuk meg: 

 

Anna veséje gyenge → erős a szíve→ 

gyenge a tüdő → erős a máj → erős 

gyomor.  

 

 

Elsősorban erősítenie kell a vesét, ez 

korlátlanul végezhető. Erre 

alkalmazhatunk gyógyteákat (csalán, 

rozmaring, kakukkfű), veseerősítőket, 

fekete ruhák hordásával szintén 

erősíthető. A félelmeit is meg kell 

tanulnia leküzdeni, ezzel is a vesét erősíti. 

 

 

Yang Fém 

konstitúció 

Szív 

Tüdő 
Vese 

Gyomor 

Máj 
Lép 

Vastagbél 

Epehó

lyag 

H.hólyag 

V.bél, 3M 
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Másrészt a májjal kapcsolatosan oda kell figyelni a dühére, az indulataira és megpróbálni 

átalakítani határozottságra.  

 

A gyomor és a lép erősítésére az önbecsülését, önértékelését kell megváltoztatni, 

megerősíteni. Esetleg gyömbér, édeskömény borsmenta használata (tea, illóolaj). Vagy akár 

az írásán is tudatosan változtathat (oválok írásánál odafigyelés), ez kihat a személyiségére, 

egészségére is. 

 

A tüdővel kapcsolatosan fontos, hogy a szomorúságát és a szorongásait legyőzze, azok 

feldolgozásra kerüljenek, és megtanulja a befogadást. Anna esetében a szomorúság nem is 

annyira jellemző, hisz alapállapotban egy optimista, életvidám személyiség. 

 

A szív erős, azt nem gyengítjük. 
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Összegzés 

 

 

Összességében Annáról elmondható, hogy nyitott, életvidám személyiség, lehetőségeit 

kihasználja. Alapvetően pozitív, optimista, harmonikus személyiség, rengeteg energiával és 

lendülettel, amit sokszor tud és ki is tud használni, ugyanakkor néha elfárad. Ilyenkor elvonul, 

így, ha hagyunk neki időt a feltöltődésre, hamar regenerálódik és ismételten pörög tovább. 

Érett személyiség, eredeti ötletekkel, saját értékrenddel, önálló gondolkodással. 

Kiegyensúlyozott, aki előre megtervezi dolgait, átgondolt személy, tudatosan beosztja 

energiáit.  

 

Fontos számára a múlt, a családi értékek, a tradíciók, hagyománytisztelő. Ugyanakkor az én 

szerepe hangsúlyos életében, az önkifejezés az önbizalom. Kiegyensúlyozott a szellemi 

értékek és a praktikum között, fontosak számára az élmények, életének fontos része az 

élményszerzés, élménykeresés. 

 

Kapcsolatai, kapcsolatigénye változó, alapvetően egy nyitott barátkozó személyiség, mikor 

elfogy az energiája, akkor inkább visszavonul. Alapvetően befogadó természetű, szeret 

tanulni és élvezi is a tanulást, még akkor is ha ezt nem mindig fogja tudni kamatoztatni. 

 

Párkapcsolat fontos szerepet játszik az életében, párkapcsolatában törekszik a harmóniára, bár 

itt is az én szerepe hangsúlyosabb.  

 

Alapvető nehézségei az önkifejezéssel, önbecsüléssel, önértékeléssel és a saját nőiességével 

vannak.  

 

Nagyon gyakorlatias, logikus ember. Mindig a jelenben él, képes kiélvezni a most pillanatát, 

és a nem a jövőn töri a fejét. Szereti saját maga megtapasztalni az életet, szereti a 

konkrétumokat, jó kézügyességgel rendelkezhet. Tudatos, racionális elme, jó felismerő 

készséggel, filozofikus alkat, aki önálló munkára alkalmas. Vannak vezetői ambíciói, illetve 

önérvényesítési törekvései, ugyanakkor ezt sokszor akaratosságával kívánja megvalósítani.  
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