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1. Előszó 

 

Gyermekkoromban volt egy kedvenc könyvem. Igazából sok kedvenc könyvem volt, de ezt különösen 
szerettem. Arról szólt, hogyan fedezte fel az ember a csillagos eget, mit gondoltak őseink a körülöttünk lévő 
világról és benne saját magukról. Abban a könyvben volt ez a kép. Camille Flammarion alkotta, aki amellett, 
hogy az 1800-as években csillagászként élt Franciaországban, csodálatos metszeteket is alkotott a tudomány 
népszerűsítésére.  

Akkor kisgyermekként elvarázsolt a kép. Elképzeltem, hogy elődeink felnézve az égboltra történeteket találnak 
ki róla, vagy történeteket olvasnak ki belőle. Láttam magam előtt, ahogy az égboltba fúrva fejüket megpillantják 
az „isteni” szférát és megértik a világunk működését. Azt a működést, melyről az épp uralkodó világnézet 
mindig nagy bizonyossággal állítja, hogy érti, de végül mindig kiderült, hogy nem igazán értünk mi semmit. Ez a 
gondolat pedig igen bosszantó volt számomra. El is határoztam, hogy annak rendje és módja szerint, felnőve én 
megértem a világnak a működését és benne a legfurcsább „képződményt”, az embert. 

Felnőve hirtelen nagyon fontossá váltak a hétköznapok és csak később, valahogy az első Szaturnusz 
visszatérésem idején jutott eszembe, hogy valahogy valamiről elfeledkeztem útközben. Nem ez volt a 
magamnak tett fogadalmam. Így újra elkezdtem kutatni és ennek a kutatásnak eredményeképpen jutottam el 
Griga Zsuzsannához és rajta keresztül a Tiszta Forrás Intézet Parapszichológiai képzésére. 

Az elmúlt két évben itt töltöttem minden második hétvégémet és „bedugtam a fejem az égboltba”. 

Most egy ember megismerése és elemzése során számot adok mindarról, amit itt tanulhattam.  

Hálás köszönetem mindezért tanáraimnak, csodálatos dolgokat adtak a kezembe és egy gyermekkori álom 
útján indítottak el. Köszönöm családomnak legfőképpen a társamnak, Istvánnak, amiért még akkor is 
támogatott, amikor nem pontosan értette, nekem ez miért is olyan fontos; édesanyámnak, amiért 
rendíthetetlenül vigyázott gyermekeimre, míg én távol voltam; legjobb barátnőmnek, Adriennek, aki pontosan 
értette, miért fontos ez nekem, és mindig is hitt bennem és persze a kisgyermekeimnek, Zoénak és 
Zsombornak, mert nem borították ki teljesen a családot ezeken a hétvégéken. 

Köszönöm a csoporttársaimnak, nagyon jó csapatunk lett, azt gondolom, sokat adtunk és sokat tanultunk 
egymástól. 

Végül, de nem utolsósorban köszönöm Neked László, mert megengedted, hogy beletekintsek a Te 
„égboltodba”, az életed zugaiba, lehetőséget adva nekem arra, hogy megmutathassam, mit is tanultam. 
Remélem, segítséget jelenthet számodra dolgozatom az önismeretben.  

Csodás életet kívánok Neked! 
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2. Bevezetés 

A parapszichológia szó szerint „pszichológia melletti”-t jelent. Szűkebb értelemben azoknak a 
jelenségeknek a vizsgálata, amelyekre a modern tudományos eszközökkel nem tudunk magyarázatot 
találni

1
. Tágabb értelemben a parapszichológia azon megismerési és terápiás módszereket is magába 

tömöríti, melyeket az ősi, okkult tanok, valamint az újkori kutatások és megfigyelések alátámasztanak és 
alkalmaznak, annak ellenére, hogy nem tartoznak a jelenkori akadémikus tudományok hatáskörébe.  

Fontos, hogy a parapszichológia- építve az okkult tudásra- ember és létszemléletében időben végtelen 
entitásnak tekinti a szellemet, mely újra és újra megtestesülve tapasztalja meg a létezés sokszínűségét. 
Ennek az elvnek a szellemisége áthatja a munkámat is. 

2.1 A dolgozat célja 

Dolgozatommal egy ember parapszichológiai eszközökkel történő megismerésének lehetőségeit szeretném 
bemutatni.  A vizsgált személy (…) László, aki maga is hozzájárult, hogy parapszichológiai elemzés készüljön 
róla.  Célom, hogy megértsük, mik azok a sarkalatos pontos az életében, amik leginkább leírják 
mindennapjait. Lássuk, hogy a test-lélek-szellem hármasának egységében milyen ember is ő. Felvillantani, 
milyen lehet a külseje, az egészsége, a családja, a munkához való viszonya, a párkapcsolata. Milyen 
hajtóerők munkálkodhatnak benne, miért tesz vagy tehet dolgokat. Milyen belső konfliktusok vívódnak 
benne és mik azok a feszültségek, amik nehezítik az életútját. Kis kitekintéssel életének karmikus 
vonatkozásait is érinteném. 

Szeretnék segítséget nyújtani neki abban, hogy nagyobb önismeretre tegyen szert és rávilágítani, miből 
fakadhatnak nehézségei. Néhány gyakorlati tanáccsal is élnék felé, amelyek megkönnyíthetik életét és 
növelhetik egészségét. 

2.2 A dolgozat felépítése 

Munkám lényegében a különböző megismerési módszerek szintéziseként jött létre. A dolgozat törzsében 
László életének több területét érintő jegyeket, jeleket, kódokat gyűjtöttem egybe és értelmeztem. Minden 
alfejezet két részből áll, melyet el is különítettem azzal, hogy más formátumban vannak. A fejezetek első 
része Lászlónak szól. Egyes szám második személyben írtam és azt foglalja össze, mit mondanék az 
embernek, aki eljön hozzám tanácsadásra, elemzésre. A második részben foglalom össze azokat a jeleket 
és kódokat, amelyeknek szintéziséből áll össze maga az elemzés, itt már nem személyesen őt szólítom meg, 
egyes szám harmadik személyben írtam. Az első rész köznyelvi, tehát bárki számára érthető, míg a második 
szakmai kifejezéseket tartalmaz, inkább a parapszichológusok és hozzáértők számára értelmezhető. 

A dolgozathoz hozzátartozik minden általam alkalmazott módszer, tudomány eszközei által elkészített 
elemzés, melyekre a dolgozat törzsében is többször hivatkozom. Ezek függelékként szerepelnek, de önálló 
elemzésekről van szó, melyeket már az adott tudományterület terminológiájával írtam. Az egyes 
fejezetekhez kapcsolódóan, a függelékekben található részletes elemzés fejezetsorszámait és oldalszámait 
a lábjegyzetben tüntetem fel. 

A dolgozatot az általam használt irodalom felsorolásával zárom. 

 

 

 

                                                           
1
 Wikipédia 



Parapszichológia diplomamunka- Bevezetés    

  

 

5   
 

2.3 Alkalmazott módszerek 

A megismeréshez és az elemzés elkésztéséhez a következő módszereket hívtam segítségül: 

 Kronobiológiai pszichogenetika, mely a születésünk napján jelen lévő, és nekünk adományozott 
fizikai, érzelmi és szellemi energiamintázatok és energiamennyiségek alapján vizsgálja az embert. 

 Tradícionális kínai medicína szerinti konstitúció, mely a kronobiológiai értékekre építve mutatja 
meg, hogy a több ezer éves kínai gyógyászat milyen betegségmegelőzési javaslatokkal élhet az 
egyén esetében, milyen fizikai és lelki erősségei és gyengeségei lehetnek. 

 Numerológiai, mely a születésünk napjának számjegyeiből és nevünk betűinek számértékeiből 
adódó kódok megfejtésével és azok értelmezésével elemzi az egyént. 

 Grafológia, mely a kézírás jegyeiből, jellegzetességeiből kiindulva ad egy értelmezést az egyén 
személyiségéről. A kézírás készítésének időszakában jelen lévő jellemzőkre vonatkozóan adhat 
információkat. 

 Transzcendentális karmaasztrológia, mely az égen átvonuló égitestek általi energiák, minőségek, 
dinamikák elemzésén túl, az aszteroidák, kentaurok, állócsillagok jelentésének értelmezésével egy 
mély karmikus szintet is képes feltárni az egyén számára. Ezzel a hagyományos asztrológia 
értelmezési lehetőségeit is kitágítja. 

 Tarot, mely az egyén megértésének intuitív, képszerűen értelmezhető formáját adja. 

 

Az eszközök általi információkat összevetve, keresve a harmóniákat és ellentmondásokat készítettem el 
elemzésem. 
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3. (…) László elemzése 

Az ismertetett módszerek által összegyűjtött információk szintézise alapján 

 

3.1 Fizikai sík - megjelenés, fizikai jellemzők, viszony a fizikai világhoz1   

Ha a külsővel kezdjük, az bizonyos, hogy elég jóképű férfi lehetsz. Az elegancia fontos számodra, 
előfordulhat, hogy mondták Neked, hogy „veszélyes vonzerőd” van.  Néha lehetsz egy kicsit különc 
is. Szereted, ha kitűnhetsz mások közül, szeretnél néha ragyogni. Ezt nem biztos, hogy másoknak 
beismernéd, nem is biztos, hogy így viselkedsz, de belül szeretnéd. 

Nagyon fontos számodra, hogy magad irányítsd a sorsod, és hogy ne kelljen semmilyen külső 
kényszernek megfelelned.  

A testalkatodra ügyelj, ugyan nem valószínű, hogy elhízol, azért érdemes a megfelelő életmódra 
odafigyelni. 

A fizikai világ fontos számodra. Tudati fejlődésed fő iránya is az, hogy teremts, itt a fizikai világban, 
és élvezd is ki. Mégis, most úgy tűnik, hogy a jelenben csak teremtesz, de nem élvezed, nem adod át 
magad olyan mértékben a fizikai örömöknek, mint szeretnéd. 

 

László a Mérleg aszcendenséből adódóan jóképű, elegáns férfi lehet. Lehet egy „veszélyes” vonzereje, ez 
egyrészt az Aszcendensen ülő Uránusznak, másrészt családnevének számaiból adódik, mely a 15/6. A 15. az 
Ördög lapja a Tarot-ban, ez utalhat az „ördögi”-ségre. Van egy könnyedség benne, nem egy kimondottan 
hízásra hajlamos típus az aszcendens levegő jegye miatt, de a flegmatikus-szangvinikus vitális szint miatt a 
kronoban néha „le tud ülni”, az Aszcendensen ülő Uránusszal nem valószínű, hogy túlzottan elhízik. Nagy fizikai 
erővel bír, de mozgékony, erre utalnak a kronobiológiai értékei. A flegmatikus-szangvinikus vitális típus, ami 
miatt ereje és könnyedsége harmóniában van, egyszerre képes visszafogott, és nyitott lenni mások felé. Ez 
látszik kifelé ez és van belül is (kronobiológiai maszk is flegmatikus-szangvinikus). A flegmatikus rész és erős 
gátló erő kicsit visszafogottá teheti, de mivel az Aszcendensén rajta áll az Uránusz, ez mindenképpen felpörgeti 
és gyorsítja. A gyorsaság az írásában is tükröződik, erősen fonalasít és az ékezetek is sietőek. A Tarot kártya VII. 
Diadalszekér lapja jött ide, ami utal arra, hogy erős fellépésű, és kisugárzású, hatással lehet az emberekre, de 
mutatja, hogy fontos számára, hogy saját maga irányítsa sorsát, ami egybecseng az életút asztrológiai 
vonatkozásaival is (Uránusz az aszcendensen, Antivortex az I. házban).  

A kitűnni vágyás (ez egy vágy, a valóságban nem biztos, hogy így viselkedik) igénye az írásában is tükröződik, az 
aláírásának egyéniesített kialakításában és szövegtömbtől való távolságában. Térigénye nagy, ez látszik 
írásából. Néha ki is szeretne tűnni a többiek közül, aláírása és egyéniesített felkiáltójelei utalnak erre. 

A Nap a Bikában jelzi, hogy a fizikai világ fontos, és azt hogy tudati fejlődésének irányának magát a fizikai, 
érzékszerveken át megtapasztalható világban történő teremtést és azoknak a kiélvezését tűzte. A jelenben 
mégis úgy tűnik, hogy fontosabb lehet számára a fizikai élmények megszerzése, mint a megtartása, erre az 
írásában lévő hurokkezdemények utalnak, melyek nincsenek bekötve. A teremtés jelentősége abban is látszik, 

                                                           
1 T1, K1, K2, G1, G3, A6 
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hogy a numerológiai számhálóban telített a fizikai sík, ezzel lényegében bármit megteremthet a 3D-s világban, 
és hoz egyfajta tágított tudatot is.  

3.2 Lelki sík - lelki élet, jellemzők2      

A lelki élet nem a legfontosabb számodra. Nem vagy érzéketlen, de annyira lefoglalnak más dolgok, 
hogy a mindennapok érzelmi témáiban ne veszel el. Ettől néha hűvösnek tűnhetsz a Hozzád közel 
állók szemében. Pedig ennek pont az az oka, hogy Neked van szükséged érzelmi töltésre, hiszen 
annyira kevés érzelmi energiát hoztál a születésedkor, hogy nem tudsz ezen a téren adni anélkül, 
hogy Te ne sérülnél. Mások már nem tartanak annyira hűvösnek, hiszen alapvetően szívélyes vagy 
az emberekkel. Ennek legfőbb oka az, hogy inkább vagy kedves, minthogy esetleges támadásnak 
legyél kitéve. Ezzel a maszkkal véded magad. Belül valójában érzékeled az esetleges negatív 
hatásokat, és ha sarokba szorítnak, érezheted, hogy a „sírás fojtogatja a torkodat”. Ez nem tart 
viszont sokáig, sérelmeidet nem melengeted. Igazából nagyon könnyen átlépsz az érzelmi 
kérdéseken. 

Lelked szabadsága nagyon fontos lehet számodra, nem kedveled, ha bármi korlátokat állít eléd. Ez 
néha hozhat az elköteleződés kapcsán nehézségeket. 

 

A lelki élet kisebb hangsúlyára több dolog utal. Egyrészt kevés az asztrológiai képletében a Víz elem, másrészt 
nagyon alacsony érzelmi energiával jött a kronobiológiai értékei alapján, így ún. Hideg típus, harmadrészt egy 
nagyon laza, könnyed, esetenként felszínesnek mondható lelki mintázatot látunk azzal, hogy Ikrekben áll a 
Holdja. Mégis abból, hogy a karmikus tapasztalatokat jelölő Leszálló Holdcsomópont vizes jegyben található, 
tudható, hogy László sok életen át találkozott az érzelmekkel, de most nem célja, hogy túl mélyen megélje őket. 
Ennek veszélye abban lehet, hogy ezzel a kicsit hűvösebb hozzáállással pont az az energia hiányzik, ami a 
nehezebb érzelmi helyzetek áthidalásához szükséges. Nagyon lazának tűnik, de a Rák Leszállóval, ha támadás 
éri, mintha sírás fojtogatná a torkát (gyenge torokcsakra), de ez nem tart sokáig, mert hamar elengedi sérelmeit 
(Ikrek Hold), és megy tovább az útján. Mivel Hideg típus, az érzelmek mindeközben belül zajlódnak le, kifelé 
nem látszanak. Kívülről azt láthatjuk, hogy igyekszik szépnek, jónak, okosnak látszani, hiszen szentimentális a 
kronobiológiai maszkja, de ő nem azért tesz így, mert valóban ezt gondolja magáról (mint egy igazi 
szentimentális érzelmi kontúrral rendelkező ember), hanem azért, mert a nagy fizikai energiájával egy burkot 
képez maga köré, amivel megvédi magát olyan érzelmi támadásoktól vagy helyzetektől, amelyekben 
sérülhetne. Ha megnézzük a numerológiai viselkedésszámát, ami 27/9-es, az is alátámasztja, hogy valahogy 
szeretne tökéletes képet mutatni magáról. 

A lelkét szimbolizáló Hold a radixban az Ikrekben áll. Ez eleve nagyon laza, könnyed leli világot ad neki, amivel 
ha sérül is, könnyen túllép. Erősen a jelenben él. 

Annak ellenére, hogy a fizikai szintje nagyon elnyomja az érzelmi szintet a kronobiológiai értékek alapján, az 
látható, hogy lelke és teste, fizikai élete alapvetően harmóniában vannak egymással, erre a Hold-Aszcendens 
trigon utal. Mivel az Uránusz és az Aszcendens együtt áll, a Hold az Uránusszal is trigont alkot, ez okozhat 
nehézségeket elköteleződés témában.  

3.3 Szellemi sík - szellemi élet, mentális képességek3  

A szellemiek nagyon fontosak számodra. Látszik, hogy nemcsak lényegesnek tartod a szellemi 
munkát, de örömödet is leled benne, élvezettel tölt el a szellemi kihívások legyűrése és bármilyen 

                                                           
2 N9, K2, K5, A7 
3 N11, K4, G21, G27, G42, G48,G60, G64,  G70, A2, A4, A7, A9, A11 
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intellektuális tevékenység. Alapvetően racionalista embernek érezheted magad (lehet, hogy ez már 
változott), hiszen jó gondolkodási és logikai képességekkel rendelkezel és a jelen világunk is ezeket 
a működéseket támogatja. 

Minden logika és ráció ellenére elképesztő lehetőségeket kaptál arra, hogy használd a belső 
megérzéseidet. Energetikailag a létező legmagasabb intuíciós értékkel rendelkezel, ez szellemileg 
nagyon jó lehetőségeket biztosíthat számodra. Arra kell figyelned, hogy ezt ne hanyagold el, 
használd és működtesd. Tudnod kell, ebbe az életbe úgy érkeztél, hogy hoztál az inspirációval és 
kreativitással kapcsolatos sérüléseket. Azzal, hogy nagy intuitív energiákat hozol, szinte 
kényszeríted magad arra, hogy használd is, de karmikus szempontból is oldja a sérüléseket, ha 
hallgatsz megérzéseidre. 

Szellemi érdeklődésed széleskörű lehet, de előfordulhat, hogy bizonyos területeken csak felszínes 
tudásra teszel szert. Kíváncsivá tehetnek a világnézeti, hitbéli kérdések, de aktívan érdeklődhetsz a 
külföld, idegen országok iránt is. 

A szellemiek és a fizikai világ kapcsolatban van egymással. Mivel mindkettő fontos számodra, ezért 
szeretsz olyan dolgokkal foglalkozni, aminek gyakorlati haszna van. Remekül tudod a szellemi 
dolgokat lehozni a mindennapokba, de a fizikai igényeidet is meg tudod élni többnyire, 
Megjegyzem, fizikai szinten lehetnek meg nem élt vágyak. A fizikai és szellemi élet ilyenfajta 
kapcsolata egy nagyfokú teremtőképességet nyújt számodra. Valószínű az is, hogy szellemi 
munkával keresed meg a pénzed.  

 

A kronobiológia alapján a szellemi a vezető kontúr, a lehető legmagasabb a szellemi szintje. 99%-os intuícióval 
elképesztő erős a harmadik szem csakrája, ami nagyfokú beleérző, megérző képességet ad számára. Mindehhez 
van egy erős logikája is (82%), így amit megérez, azt azonnal vissza is ellenőrzi a logikával. Nem is hisz el egyből 
semmit, ez szkeptikussá teheti. Itt is törekszik a szabadságra, félhet a szellemi szabadság elvesztésétől (Ikrek 
Szaturnusz).  

Gyors gondolkodású és lendületes (fonalasítás az írásban). A szellemi értékek nagyon fontosak számára, ez 
látszik az írásában a betűk felső zónás dominenciájában, a felső zónás hurkokban, illetve a „d” betű 
törzsvonalán képzett hurokban. A szellemieket viszont le tudja hozni a gyakorlatba (felső zónás hurkok alsó 
bekötései). Erősen racionális (egyenes T-áthúzás, egyenes ékezetek). Ez a pragmatizmus megjelenik az 
asztrológiai jegyekben is (Bika Nap, Bika Merkúr, Ikrek Szaturnusz). 

Sérült az inspiráció és a kreativitás (kevés tűz, tűz Chiron), mégis több fényszögkapcsolat (Nap-Neptunusz, 
Merkúr-Neptunusz, a Transzplútó fényszögei) utal arra, hogy van kapcsolata mind a saját tudatalattijával, mind 
más dimenziókkal. A kronobiológiában az elképesztően magas intuíciós szint pedig arra utal, hogy ugyan 
vannak sérülései a kreativitás és inspiráció megélésében, most mégis felvértezte magát energiával, hogy ebben 
az életben ki tudja használni az ebben rejlő lehetőségeket. Az lenne nagyon fontos, hogy a nagyon erős realista 
és logikus énje, amelyre a bolygóinak elemekben való eloszlása (8 racionális -4,5 irracionális)és a 
személyiségjelölők eloszlása (Bika –Mérleg –Ikrek ) is erősen utal, ezt megértse és elfogadja. Ezt jelenlegi, 
„ultraracionális” világunk kevéssé támogatja.  

Kíváncsisága hatalmas, az Ikrek Hold miatt, ez ráadásul a 9. házban áll, ami érdeklődővé teszi világnézeti, hitbéli 
kérdések irányába is. 

Nagyon érdekes azt megfigyelni, hogyan rajzolódik ki a fizikai és szellemi sík kapcsolata a különböző 
megismerési módszerek összevetésénél. A kronobiológiában a szellemi sík a vezető, de nagyon erős a fizikai is. 
Az asztrológiai mutatók arra engednek következtetni, hogy a szellemi irány erős, a lelke húzza arra (9. házas, 
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Ikrek Hold), de az anyagi világban való teremtésre irányul szellemi fejlődése (Nap a Bikában, Bika Merkúr). A 
szellemi úton történő pénzteremtésre utalhat a Vénusz-Mars együttállás a 9. házban. Az írásából is nagyfokú 
szellemi érdeklődés tűnik ki (felső zónadominencia, felső zónás hurkok, „d” betű hurka, kicsi felső margó), de 
lényeges számára a fizikai és ösztönszint is (alsó zónás hurkok, bekötésük). A telített 1-4-7 sík a számhálóban 
egyrészt a fizikai síkot szimbolizálja, másrészt mutat egyfajta tágított tudatot, ami képes a szellemi úton történő 
teremtésre a fizikai világban. A keresztnevének számértékei a 25/7-es a fizikai világ befogadásán keresztüli 
szellemi élményekre utal.  

Az érzelmi szint gyengesége a kronobiológiában az írásban inkább egy kevéssé hangsúlyos középzónában 
nyilvánul meg (ami a mindennapok megélésére is vonatkozik), az asztrológiában pedig a víz elemek alacsony 
arányában. Ami segít, az az Ikrek Hold, ami annyira lazává teszi, hogy ne is legyenek túl lényegesek az érzelmek, 
illetve a Rák leszálló, ami a már megélt érzelmi tapasztalatokra utal. 

3.4 A személyiség elemzése4 

Határozott, erőteljes, dinamikus személyiséged van, néha kissé különc is lehetsz. Impulzív vagy, 
energikus és gyors.  A dinamizmus mellett mindig lehet Benned egy visszafogottság is. Olyan, 
mintha egyszerre lennél extrovertált és introvertált, barátságos és barátságtalan, nyitott és 
zárkózott. A társhoz és emberekhez fűződő kapcsolatodat nagyon erős ambivalencia jellemezheti. 
Olyan, mintha függnél is a társadtól és másoktól, de szabad is akarnál lenni, mintha akarnál is 
kapcsolatot, igazit, mélyet, de inkább mégsem, mert akkor sérül a függetlenséged.  

A függőség-függetlenség témájának feloldása egy komoly feladat számodra, de úgy születtél, hogy 
minden erőforrással rendelkezel a megoldáshoz. Minden képességed, erőd és akaratod megvan 
ahhoz, hogy felismerd, hol van az az arany középút, mely egyensúlyhoz vezethet. 

Az életedet szeretnéd egy diadalmenetként megélni, ahol Te tartod a gyeplőt és Te szabod meg a 
dolgok menetét. Magadat is erősen kontrollálod. Akkora fegyelemmel kíséred saját 
megnyilvánulásaidat, hogy ez túlzásokba is eshet. Néha érdemes lenne kicsit lazítanod és hagynod, 
hogy olyan légy, amilyen valójában vagy. 

Az önismerettel lehetnek problémái. Nem igazán látsz rá magadra, valahogy mindig a külvilág 
visszajelzései alapján értékeled saját viselkedésed. Mindig szükség van másokra ahhoz, hogy meg 
tud magad ítélni.  

Az önértékelés témája érdekes, mert miközben úgy tűnhet, hogy jó az önértékelésed, sőt akár 
önhittnek is tűnhetsz, addig belül sokszor elbizonytalanodsz saját értéked tekintetében. Lehet, hogy 
pont ezért, néha hajlamos lehetsz birtoklóvá válni a szeretet témájában. 

A mindennapokból sokszor elvágyódhatsz. Szellemi magaslatokba, külföldre, máshova. A külföld 
témája amúgy is jelentősnek tűnik esetedben. Előfordulhat, hogy munka kapcsán vagy 
tanulmányok miatt többet mész külföldre esetleg ott dolgozol pár évet. 

 

Személyisége nagyon ambivalens. Szinte minden módszerrel rá lehet mutatni arra az ellentmondásra, ami 
benne dúl. A szabadság-kötöttség, gyorsaság-lassúság, extroverzió- introverzió ellentétpárjai fontos fogalmak, 
amikor jellemezzük őt.  

                                                           
4 N3, N5, N8, K1, K2, G4, G32-33, G36, G39, G5, G13, G40, G63-67, G69, G75, G81, A1, A2, A5, A7, A22 
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Újhold fázisban született, ami nagyon önfejűvé és határozottá teszi. A kardinális jegyek erős túlsúlya erősíti 
indítóerejét. A képletében a bolygók többsége a társ oldalán van, tehát a társon és másokon át szeretné magát 
megélni.  A társhoz fűződő viszonya viszont sérült, mivel a Deszcendensen áll a Chiron. A Mérleg aszcendens 
tárgyilagosságot hoz be, de rajta az Uránusszal egy nagyfokú szabadságigény jellemezheti. A Tarot VII. 
Diadalszekér lapja jött ki az I. házhoz, ami maga az Uránusz és Mérleg analógiája, a gyorsaság, haladás, diadal, 
de mértékkel, úgy, hogy a gyeplőt ő tartja, és nem hagyja, hogy bármelyik ló elhúzhassa rossz irányba. Az 
egyensúly megtalálása életének a kulcsa. 

Az íráskép alapján is egy dinamikus, lendületes írást látunk, ami erős ember képét festi elénk, nagy 
írásnyomatékkal. A szabadság témája itt is előjön, a kis bal margó nagyobb autonómiaigényre utal. 
Bármennyire is meg szeretné mutatni magát (fonatos árkádok), itt is látszik egy visszafogottság, merevség 
(szöges árkádok) benne, ami abból adódhat, hogy önértékelésével vannak problémák (kicsi oválok). A 
személyiségének mindig lehet egy rejtett része, erre a hurkos oválok mutatnak rá. 

A gyeplőt nem csak életvezetésében, de saját magának fegyelmezésében is tartja. Ez abban is látszik, hogy 
erősen kontrollált az írása. Az egyenes bal margó, egyenes sorok, siető, erős nyomatékú, esetenként betűbe 
vágó ékezetek, azt mutatják, hogy erős az önuralma és önfegyelme, néha kicsit talán túlzottan is. Ez a fajta 
kontroll a flegmatikus-szangvinikus vitális típusra amúgy is jellemző.  

Az impulzivitását mutatja az 5-ös karakterszám is. Sok energia és robbanás van benne és van benne valami 
ösztönös lázadás a szabályok ellen. Ez szépen összecseng az Uránusz hatásával. Mivel a 14-ből adódik az 5-ös, 
ezért ott vannak az 1-es és 4-es energiái. Az 1-es aktivitása harmonizál az 5-össel, de a 4-es biztonságvágya 
feszültséget teremt az 5-össel szemben. Szabad és független, kötöttségek nélküli szeretne lenni, de közben 
biztonságos anyagi háttérre, családi közegre vágyik. Akár ahogy az Ikrek Hold és aszcendensen ülő Uránusz 
valamint a Bika Nap és Bak MC. Akár a flegmatikus és szangvinikus, hiszen mindkettő energiája képviselteti 
magát vitálisan a kronobiológiai értékeiben. A névszáma 4-es (40-esből), ez nagyon nagy belső tartást ad 
számára, de erős birtoklási vágyat is hozhat.  

Önértékelése jónak tűnik, bár vannak itt ellentmondások. Saját magát egy nagyon stabil és megbízható 
embernek tartja az önértékelés szám (13/4) alapján. Ezt igazolják az asztrológiai mutatók is. A Jupiter szeszki-
kvadrátot vet a Napra, ami néha túlzott önbizalmat és személyének felnagyítását is eredményezheti. Ez itt 
trigon energiákat köt össze, így behozza a két égitest áldásos együttműködését is, ami egyfajta szerencsében 
nyilvánulhat meg. Itt arra is utal, hogy a közvetlen környezet (3. házas Jupiter) az egofejlődésben is segít. A 
fényszög feszültsége azonban ott van. Az önhittségből származó tiszteletlenségre mutathat a Nappal együttálló 
Arachné aszteroida is.  

Önbizalma és önértékelése a jelenben mégis ingadozó képet mutat az írása alapján. Az „i” és „o” betűk illetve 
az oválok egy bizonytalan önértékelésű személyt mutatnak. Lehetnek olyan helyzetek, amikor belül 
elbizonytalanodik, és nem tudja pontosan megítélni saját értékét. 

Önismereti kérdésben vannak nehézségek. Annyira nem lát rá magára az asztrológiai hemiszféra egyensúly 
alapján, hogy világnak nagy szerep jut az önmaga megítélésében. 

Van benne egy erős elvágyódás a mindennapokból, ami írásában a felfelé mozduló oválokban mutatkozik meg, 
de ugyanezt a tendenciát tükrözi a Hold 9. házas helyzete is. Ez a házhelyzet a külföld témáját is erősítheti, 
vágyhat arra, hogy külföldön éljen, dolgozzon, vagy töltsön pár évet. 

Nagyon fontos neki, hogy szeressék, és a szeretetet akár finom erőszakkal is képes lehet megszerezni. A Vénusz 
és Mars együttállása és a „b” betűk kialakítása („bekebelező” vonalvezetés) azt mutatja, hogy azért megszerzi, 
amit akar. 
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3.5 Családi kapcsolatok, gyökerek, az apa- anya5 

Gyermekkorodban erősen vágyhattál valami biztos, erős családi szerkezetre, de nem volt 
valószínűleg igényed nagyon kitörő érzelmekre. Az is valószínű, hogy apukád volt a nyugodtabb, de 
szigorúbb természetű és édesanyád a lazább, de érzelmesebb. Elképzelhető, hogy édesapádhoz 
kicsit jobban kötődtél. Nem biztos, hogy gyermekkorod olyan nyugodt volt, mint amilyet szerettél 
volna, néha talán kicsit mozgalmasabb volt az igényeidnél, de Benned ez sem okozott különösebb 
problémát. Lehettek helyzetek, amikor úgy érezted, hogy szüleid nincsenek közel egymáshoz, vagy 
valamilyen furcsa módon kötődnek egymáshoz. 

 

A Bak IC miatt elvárása és elképzelése a családról egy biztos szerkezetű, nyugodt kép. Nem volt szüksége 
túlcsorduló érzelmekre, ezt a Hideg érzelmi kontúrja is megerősíti.  Az apukája vélhetően megbízható és 
következetes (Bika Nap), ami az édesanyáról már nem mondható el egyértelműen (Ikrek Hold), aki inkább 
egyfajta laza, könnyed hozzáállást képviselhetett. A biztonságra való igénye előfordulhat, hogy sérült, hiszen 
gyermekkora inkább mozgalmas lehetett, mint nyugodt az 5-ös fiatalkori számmal. Ezt azért annyira nem 
viselte rosszul valószínűleg, hiszen lelke kevésbé sérülékeny (Ikrek Hold) és erős alkalmazkodóképessége van 
(Uránusz az aszcendensen, flegmatikus-szangvinikus vitális szint). A szülei közti kapcsolat sem biztos, hogy túl 
erős volt, sőt néha akár ködös is lehetett. Az is lehet, hogy a szülők nagyon szerették egymást, de a 
hétköznapokban mégis távoliak voltak egymásnak (Nap- Hold között nincs fényszög, felezőponton a 
Neptunusz). Valószínű, hogy akivel otthon volt a korai gyermekkorban, az a szülő volt a szigorúbb, 
„katonásabb”, és a másik szülő lehetett a szeretetteljesebb (Bak Ic, Rák Mc).  Mégis összességében egy boldog 
és megnyugtató családi háttere lehetett, amiben ő maga biztonságban érezhette magát (Kelyhek 10-es lap a IV. 
házban). 

3.6 Párkapcsolat és szexualitás6 

A társ témája egy bonyolult és nehéz terület lehet számodra, de pont azzal, ahogy a nehézségeket 
átdolgozod, akár nagyon sikeres is lehetsz a párkapcsolati kérdésekben. Azt azért ki kell 
hangsúlyoznom, hogy itt nagyon mély és komoly karmikus motívumok mozognak, ezért ha néha 
értetlenül állsz az előtt, hogy mi okozhatja a Benned lévő feszültségeket párkapcsolati és szexuális 
témában, meg kell értened, hogy ezek olyan kérdéskörök és nehézségek, amik nem csak úgy 
megtörténnek és adódnak, hanem komoly vállalás áll mögöttük, melyeket születésed előtt, a köztes 
létben tettél. Karmikus sebeid a párkapcsolati területről jönnek, ezért sérült az egész téma.  

A nőkkel kapcsolatos elképzelésed sokszínű lehet. Kicsit úgy tűnik, mintha magad sem tudnád 
biztosan milyen is az ideálod. Valahogy másmilyen lehet a nő, akit feleségednek képzelsz, vagy 
képzeltél el, másmilyen az a nő, akit a gyermekeid anyjának és másmilyen lehet az, akire vágyódsz. 
Ez a nehézség jelen lehet az életben folyamatosan. Feleségként egy hűvösebb, diplomatikusabb nő 
képe jön be, aki nagyon szép. Anyaként egy igazi anyaoroszlánra vágyhatsz, míg szeretőként egy 
érzékeny szívű amazonra. Ráadásul nem igazán megy ennek az összeegyeztetése, ezek az 
archetípusok folyamatosan konfliktusban vannak egymással. Ennek feloldása valószínűleg a 
hivatalos társ felvállalásában és a róla való gondoskodásban kereshető. 

A párkapcsolati nehézségek egyik megoldása a lelked útjának követése. Érdekes módon, a 
hivatásod gyakorlása segítő energiákkal telíti a társ témakörét is.  

                                                           
5 N2, T4, A16, A17, A21 
6 N3, N13, T5, T7, T8, A1, A9, A11, A18, A19, A20, A22, A24 



Szintézis- elemzés   
 

12    
    

A nemi élet kérdései valószínűleg nagyon fontosak számodra. Előfordulhat, hogy Téged is 
nyomaszthat, mennyire. Fontos tudnod azt is, hogy ezt is Te akartad így, erre az életre hoztál olyan 
megoldandó feladatot, ami a szexualitásból adódó karmikus élmények feldolgozására vonatkozik. 

Annyira erősek a szexuális késztetések, hogy ezeknek a megélése mindennapi problémát jelenthet 
számodra, napi konfliktushelyzeteket generálva a hivatalos társaddal is. Érdekes energiamintázat 
van itt jelen, amelynek a feloldását a gyermekekről való áldozatkész gondoskodás, illetve egyfajta 
tiszta szeretetteljes kommunikáció jelentheti.  

Minden nehézség és hozott karmikus teher mellett az látható, hogy vágysz egyfajta földöntúli, 
feltétlen szeretettel teli házastársra és egy kozmikus minőségű szexualitásra. 

 

A párkapcsolati téma nagyon komplex Lászlónál. A Függelék Asztrológiai fejtés részében több ide vonatkozó 
konfiguráció részletes elemzésre kerül, de itt is megemlítem a meghatározó tényezőket, és a szemléletesség 
kedvéért elhelyezem ide a radix azon ábráját, mely az összes, kapcsolat szempontjából releváns pontját 
mutatja.  

A társ alapértelmezetten fontos számára. Saját magát 
is a társán keresztül tudja megélni (hemiszféra- 
minden személyes bolygó a 3. negyedben) és 
karmikus sebeiből való gyógyulásának is a 
párkapcsolatban van a kulcsa (Chiron a Dsc-en). Az 
Aszcendensen ülő Uránusz viszont erős 
szabadságvágyat hoz be. Ebben a nehéz az, hogy 
szabad és független akar lenni, de karmikus sebei a 
társán keresztül gyógyulnak, és az önérvényesítés és 
akarat minőségét is rajta keresztül tudja megélni, 
hiszen a Deszcendens pontja a Kos jegyében van.  

Nehézséget jelent az is, hogy sok ellentmondás van a 
különböző női archetípusokról való elképzeléseiben. 
A Rák Vénusz, mint szerető archetípusa egy 
romantikus, gyengéd nő képét festené elénk, ha nem 
állna együtt a Marssal, így viszont egy harcos amazon 
jellemzőit keresheti a nőben, akit megkíván. Ettől 
függetlenül ott van a Rák finom, érzelmekkel teli energiája, de a Mars egy erős, harcias színezettel tölti meg. A 
Júnó, mint feleség, hivatalos társ archetípusa a Mérlegben egy hűvös, tárgyilagos, de szép nő képét tárja elénk. 
Olyan nőt, aki a maga finomságában képes mellette lenni, valami finom diplomáciával. Érdekes, hogy pont a 
Júnó került a 12. házba, mintha nem akarná észrevenni, nem akarna vele foglalkozni. Előfordulhat, hogy a 
házasság intézményével kapcsolatban vannak fenntartásai. A Ceres, mint gondoskodó nő, anya archetípusa az 
Oroszlánban egy erős büszke nő képét festi le, aki harcol gyermekeiért és büszke rájuk. A három archetípus 
annyira különbözik egymástól, ami komoly feszültséget okozhat benne a párkapcsolat területén. Más típusú 
nővel képzeli el a szerelmet, a szexet és az együttélést, gyermekvállalást. Ezt erősíti, hogy az égitestek között 
egy diszharmonikus alakzat alakul ki, melybe bekapcsolódik az Asc-Dsc tengely is egy harmonikusabb 
fényszögpárral, ez pedig a feszültséget teremtő fényszögei ellenére megoldást jelenthet az ellentmondások 
feloldására (ld. A18- konfiguráció fejtése).  A szerelem és hivatalos társ közötti ellentmondást és napi 
konfliktushelyzetet a gondoskodás minősége tudja oldani. Itt egy fényszöggel a Merkúr is bekapcsolódik, ami a 
gyermek jelenlétét sem zárja ki a helyzetben. A megoldást a kapcsolatok nyílt felvállalása, hivatalossá tétele 
(akár szerződéses formában is), illetve az odafigyelés és gondoskodás jelentheti. Erre utal az is, hogy a Ceres 
oldja egy trigon-szextil kombinációval az Asc-Dsc tengelyt és így az az Uránusz-Chiron szembenállást is. 
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Az áldást mégis az a Trapéz konfiguráció jelenti, ami az Asc- Uránusz és Dsc-Chiron oppozícióra épülve, két 
trigonnal és három szextillel bekapcsolódó Holddal és Transzplútóval jön létre. Ha a lelke útját járja, és a 
hivatását építi, akkor a feszültség oldódik (ld. A24- Konfigurációk Trapéz).  

Arra, hogy a téma nagy kihívásokat rejt magában, az is utal, hogy a VII. házba az Érmék 5-ös lap jött ki, amely a 
veszteségélmény hangulatát mutatja. A lélek célja a párkapcsolat témájában maga a veszteség tapasztalatából 
való gyógyulás. 

Ami viszont nagy segítség, hogy a Júnó és Neptunusz szextilben vannak, ami ad a kapcsolatnak valami földöntúli 
jelleget, egyfajta magasabb szintű szeretettel egymás iránt. 

A párkapcsolati témát tovább bonyolítja a testiség, szexualitás kérdésköre. 

A szexualitás fontosságát több ponton megtaláljuk. A kronobiológiában a Szvadhistana (szakrális) csakra 80-as 
ereje erősebb libidóra mutat. A számhálóban az 1-4-7 telített sík, mint fizikai világ síkja és maga az 5-ös 
karakterszám is egy erős szexuális igényre utal. Az írásában a hurkok nagysága és szélessége is a szexualitás 
fontosságát jelenti, különösen a „g” betűk esetében, melyeknél erősen hangsúlyozott a hurok, bár bekötése 
halvány, a megvalósítás már nem olyan határozott. A születési radixban a Vénusz és Mars hosszúsági 
együttállása és a hozzájuk futó fényszögek a Plútótól és az Aszcendensen álló Uránusztól mind mutatják, hogy 
lényeges a téma László életében. Ráadásul a Vénusz is és a Mars is extrém deklinációban van, ami ezt tovább 
erősíti. Az 5. házat az Uránusz uralja, rosszul viselheti a kötöttségeket szexuális téren is. A fizikai vágyak 
megélésének jelentősége, a Bikában kezdődő 8. házzal, benne a Nappal és Szaturnusszal, nem kérdéses. Nem 
könnyű ez a terület, de van feladat vele. Az 5. házban kijött VIII. Igazságszolgáltatás lap az örömök megélésével 
kapcsolatos karmikus jellegre mutat rá, míg a 8. házban a Kardok Ásza a témában történő rendteremtés 
jelentőségét helyezi előtérbe. 

A fényszögei is alátámasztják a téma jelentőségét. A 4 fő 
szexualitást jelző fényszögből, mind a 4 jelen van a 
képletben. A komplex párkapcsolati és szexualitás 
„fényszögháló” egyik része az az alakzat, mely egy 
szimmetrikus „tetős trapéz”, egy házhoz tudnám hasonlítani. 
A két Yod karmikus feszültsége egészül ki azzal, hogy 
egymásba fordulva napi konfliktushelyzeteket hoz be a 
hivatalos társ és szerető archetípus között, amit a 
gondoskodó elv maga egészít ki további feszült helyzetekkel. 
Ha jobban megnézzük, akkor látható, hogy ez két 
Kismozdony, ami így már a képlet húzóerejévé válhat és 
megoldásuk nagy fejlődésre ad lehetőséget. 

A legfontosabb üzenete a fényszögképnek az, hogy a 
szexualitás témájának feloldása és kezelése azon fog múlni, 
hogy miként tudja felvállalni a benne lévő igényeket, miként 
tudja ezt társával megbeszélni, illetve, hogy miként tudja ezt 
a fajta hevített állapotot egy olyan magas minőségű testiségbe átvinni, ami már a szexualitás művészetét és 
mágiáját jelentheti (lehetőség szerint a feleségével). Ez hozhat kielégülést számára.  

A téma jelentősége mellett komoly gátlásai is lehetnek, a Szaturnusszal a 8. házban, és szoronghat a tabukat 
döntögető témák kapcsán.  
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3.7 Közösségek és társasági élet7 

A közösségi életed alapvetően jó lehet, nyitott vagy az emberi kapcsolatokra. Vannak barátaid, 
segítőid, akikkel jól is érezheted magad. Kedveled, ha inspiratív, kreatív baráti kör vesz körül, 
illetve ha ilyen közösségnek lehetsz tagja. Nem kizárt, hogy az életed során kapcsolatba kerülsz 
valamilyen ezoterikus vagy rejtett, titkos, tabuként kezelt témával foglalkozó csoportnak. 

A közösségekben, emberi kapcsolatokban laza lehetsz, annak tűnhetsz, de minden oldódás ellenére 
lehet Benned egy visszahúzódás is, valamilyen rejtőzködés, ami miatt teljesen nem mutatod meg 
magad teljesen az embereknek. Egy bizonyos idő elteltével a társaság után szükséged lehet 
magányra. Néha, nehéz helyzetekben előfordulhat, hogy inkább másokban keresed először a hibát, 
mintsem magadban. 

 

Alapvetően szeretheti az embereket. Szeret közöttük lenni, sok barátja lehet, erre utal a 11. házban a XIX. Nap 
lapja. Érdekes, hogy a ház maga a radixban az Oroszlánban kezdődik, melynek ura a Nap. A közösségei, barátai 
kreatívak, inspiratívak. A Nap a 8. házban jár, tehát a tabuk döntögetésével akár segíthet is csoportoknak vagy 
járhat ezzel kapcsolatban csoportba. (Ennek egy továbbvitt olvasata lehetne, hogy a 8. ház, mint mások 
pénzével való foglalkozás, illetve barátoktól kapott pénz jelen van az életében.) A közösségeknek és 
embercsoportoknak valamilyen ezoterikus jellegű tevékenységgel is segíthet, de tagja lehet valamilyen 
ezoterikus csoportnak is. 

Adhat közösségeknek, de sok pártfogója is lehet. Társas kapcsolatai alapvetően kiegyensúlyozottak, erre az 
írásában a betűk normál nagyságából következtethetünk. Nyitott a kapcsolatokra, ezt mutatja a hurkok dőlése, 
és látszik, hogy van benne lazaság a fonalasítás miatt (persze ebben az Ikrek Hold is segít). Mégis van egy kis 
zárkózottság, rejtőzködés (hurkos oválok), illetve egyfajta visszahúzódás (alacsony t-áthúzás). Ez jellemző a 
flegmatikus-szangvinikus típusra, mely alapvetően szeret emberek között is lenni, de néha el kell vonulnia a 
magányába.  

Nem egy kimondottan harcias típus, de ha kell, képes konfrontálódni (negatív sortávok előfordulása) és 
alkalmanként előfordulhat, hogy másokban keresi a felelősséget („r” betű felfelé szálló). 

3.8 Tanulás és tanulmányok, kommunikáció8 

A tanuláshoz való viszonyulásod jó. Az alapfokú tanulmányaid során lehettek megakadásaid, de 
alapvetően pozitívan élhetsz meg minden mindennapos dologgal kapcsolatos tevékenységet, még 
akkor is, ha néha kicsit untat. Magasabb szintű tanulmányokat is folytathatsz, bár nem biztos, hogy 
iskolai keretek között. Lényeges számodra az, hogy alapvetően tanult légy. Ismereteidet nem 
sajnálod mások elől, szívesen osztod meg, a tanári, tanítói szerepkör sem áll távol Tőled. 

Valószínűleg tanultál nyelveket (én itt valahogy a németre asszociáltam), de mivel a külföld témája 
kiemelt Nálad, számodra valószínűleg fontos a nyelvtanulás is. 

A kommunikációd és a szellemiséged harmóniában van, mégis lehettek vagy lehetnek gondjaid a 
beszéddel. Vannak olyan jelek, amelyek arra utalnak, hogy előfordulhat Nálad dadogás, vagy a 
gondolkodás akadozottsága, szétesése. Lehet, hogy néha elveszted a saját gondolataidban a 
fonalat. 

                                                           
7 K2, T11, G28-29, G47, G21, G39, G12, G59, G82, A25 
8 K8, N6, N13, T3, T9, A9, A21, A25 
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Erős a nevében a 3-as, ami felerősíti a kommunikáció és tanulás szerepét az életében. A 3-as szám hiánya a 
számhálóban viszont pont arra irányítja a figyelmet, hogy ezen a területen van dolga. 

A kommunikációja és szellemisége harmóniában van, hiszen a Nap és a Merkúr azonos jegyben áll. A 
kommunikáció mégis sérültnek tűnik. A Merkúr együtt áll a Sednával és a Vortex-szel, illetve nagyon közel van 
hozzá a Vesta. Ez azt sugallja, hogy nagyon igyekszik a kommunikációra fókuszálni, de valahogy szétesik és 
irányíthatatlanná válik. Ez analóg a dadogás jelenségével, de mutathat arra, hogy László a gondolkodásán nem 
tud valahogy úrrá lenni. (A VII. házas helyzet miatt a párkapcsolatban lévő kommunikációs nehézségekre is 
utalhat.) Azért is tűnik nehezítettnek, mert a Szaturnusz és Plútó felezőpontján áll, ami veszteségekre utal. Az, 
hogy a kommunikációval kapcsolatban lehetnek nehézségek, az a torokcsakra gyengeségén is megmutatkozik. 
A kronobiológiában a „mi” értéke, ami ide köthető, nagyon alacsony a 14%-kal. 

Az alapfokú tanulmányok és kommunikáció területére a Kardok 4-es lap jött ki, ami utal arra, hogy a területen 
többször történhet kényszerű megtorpanás (esetleg általános iskolában évismétlés). Akár bele lehet 
kényszerítve a mindennapos dolgokba, aminek azért annyira nem örül. Ez azonban analóg lehet a már említett 
dadogás lehetőségével is (mint kényszerű megtorpanás). A 3. ház a Nyilas jegyében kezdődik és a ház ura is itt 
van, de a Bak jegyében és retrográd, így ez egy lelkes életterület lehet, de valahogy mégis visszafogottabban. 
Nyelveket tanulhatott (a Bak jegyről valahogy a német nyelv jutott eszembe), ez a 9. házból adódó külföld iránti 
érdeklődéséhez segítséget is adhat. A felsőbb tanulmányok témájában az Érmék 6-os azt mutatja, hogy 
magasabb szintű tudását akár át is tudja adni. 

3.9 Karrier és munka9 

A munka és a hivatás lényeges lehet az életedben. Ez a terület egyfajta megélhető siker terület, 
mégis sokszor figyelned kell, hogy ne helyezd a munkádat a család elé. Ez azért is nagyon fontos, 
mert karmikus jelentősége van esetedben a családdal való törődés. 

A hivatásod, karriered egyfajta gondoskodó irányba mutat, kapcsolatban lehet valamilyen 
együttérzést igénylő dologgal, otthonnal, családdal. Lehet, hogy valamilyen összekötő témával 
kapcsolatos a munkád; távoli tájak, emberek, dimenziók közti áthidalás. A külföldi munka 
lehetősége számodra kézenfekvő és adott. Amúgy is szeretheted a nagy változatossággal járó 
munkákat. Jelenlegi munkád nem biztos, hogy kellő kihívást jelent számodra. 

Nagyon nagy a teherbírásod és céltudatos is vagy, ez segíti munkádat. Általában eléred, amit 
akarsz. Nem szereted valószínűleg, ha irányítanak, de Te sem vagy egy kimondottan vezető alkat. 
Ettől függetlenül jól tudsz irányítani és a feladatok delegálása sem esik nehezedre.  

Szeretheted, ha jó hangulat vesz körbe a munkahelyeden, meg is teremted a harmonikus légkört. 
Míg a nehezebb feladatok elvégzése valószínűleg nem okoz különösebb problémát, Téged a rossz 
hangulat stresszel. A kollégáiddal valószínűleg alapvetően jó a munkatársi kapcsolatot, de velük 
szemben is lehet, hogy néha távolságtartó vagy. 

Az anyagiak néha fejfájást okozhatnak. Pénzügyileg lehetnek zavaros időszakaid, de valószínűleg 
zseniálisan tudsz belőlük kijönni. Lehet valami különleges pénzteremtő képességed, amivel sok 
pénzt is tudsz teremteni és hosszan meg is tudod tartani. A pénzed elsősorban a mindennapi 
munkádból adódhat.  

 
                                                           
9 N3, N6, N13, T2. T6, T10, K1, K2, G68, G79, G84, G58-62, A10, A14, A22, A25 
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A munka nagyon fontos számára, esetenként annyira, hogy a családja elé is helyezheti („ly” betű). Ez számára a 
megélhető siker területe, mivel a születés uralkodója is a X. házban van radixában. Az 5-ös karakterszámmal 
fontos lehet számára a változatossággal járó munka, esetleg olyan, amivel sokat lehet utazni. A 4-es 
névszámmal akár munkamániás is lehet. A számhálóban telített az 1-5-9 sík, amely a céltudatosság, vagy erő 
síkja. Ez nagyfokú teherbírást nyújt számára és egy nagyon erős célra tartást. Általában eléri, amit kitűz maga 
elé. 

A Rák MC gondoskodással, együttérzéssel, otthonnal kapcsolatos jövőt, munkát, hivatást mutat. A gondoskodás 
téma amúgy is nagyon fontos a hivatásában, ezt mutatja még a Ceres a X. házban és prominens konfigurációi 
(ld. Függelék), illetve az MC-vel paralel együttálló Rhea (gondoskodó anya) aszteroida. Mivel az MC ura, az Ikrek 
Hold a 9. házban van, a külföld témájának, a felsőbb tanulmányoknak, világnézetnek és hitnek kiemelkedő 
szerepe van munkájában.  

A Transzplútó, minthogy a születés uralkodója is, lényeges itt. Arra utal, hogy összekötő szerepkörben, akár 
mediális hajlamait kihasználva érhet el sikereket a hivatásában. Segíti őt a Transzplútón lévő Aldebaran 
állócsillag is a siker lehetőségével.  

A munkakörnyezete jó hangulatú lehet, szereti és meg is teremti munkatársaival a harmonikus légkört, ezt a 
Kelyhek Lovagja lap mutatja a 6. házban. Jól viseli a stresszt is, mint flegmatikus-szangvinikus, elviseli a 
nehezebb feladatok elvégzéséből adódó feszültséget, de a rossz hangulat megviselheti, Hideg érzelmi típusként 
jó, ha tölti energetikailag a munkahelyi közege is. A munkatársakkal, ügyfeleivel (ha vannak) közvetlen a 
kapcsolata, de itt is jelen van egyfajta kicsit hűvös távolságtartás („sz” betűk kialakításában). 

Sok az 1-es a nevében, ezért inkább ő akar diktálni, mint hogy neki diktáljanak, viszont a „t” betű és áthúzás 
alapján nem biztos, hogy szeret irányítani. Persze azt sem szereti, ha őt irányítják. Akkor már inkább ő legyen 
vezető.  Jó lehet viszont a feladatok delegálásában.   

A munkája nem mindig elég neki szellemileg, többre is képes lenne, legalábbis úgy érzi („a” betűkben magasabb 
az ovál, mint a törzsvonal). 

A Tarot XIII. Halál lapja jött ki a 2. házba. Az anyagi erőforrások, javak területén többször kell valószínűleg 
elengedni dolgokat, az anyagi biztonságot és kellett újrateremteni mindent. Pénzügyileg lehetnek néha zavaros 
időszakai (Neptunusz a 2. házban), poklokat élhet meg (Skorpióval kezdődő 2. ház, ura a 12. házban), de 
zseniálisan tud belőlük kijönni. Az extrém deklinációjú Vénusz egyfajta különleges pénzteremtő képességet 
mutat, a Vénusz-Neptunusz bidirekciós kvinkunx pedig lehetőséget ad neki, hogy sokáig legyen sok pénze. A 
Neptunusz a 6. házat uralja, mindennapi munkája, melyben az áldozatvállalásnak lehet szerepe (Halak) hatással 
van anyagi helyzetére.  

A jövőjében erősen ott van az, hogy a múlt kérdéseihez visszanyúl. Erre utal a Kelyhek 6-os lap a X. házban, de 
ez utalhat arra is, hogy vissza kéne nyúlni valamilyen gyermekkori ábrándhoz, valamilyen nagy gyermekkori 
álom megvalósítása lehetne hivatása. 

3.10 Spirituális élet, lehetőségek10 

A születésünk pillanatában lelkünk egy része a köztes létben marad, hogy onnan segítse életedet itt 
a Földön a fizikai valóságban. Hozod magaddal a születésbe és létezésbe a képességet, hogy 
kapcsolatban állj vele, ráadásul van valamilyen csodálatos érzéked ahhoz, hogy tudatalattiddal az 
univerzális tudathoz kapcsolódj. 

Lehetnek különleges képességeid, melyeket érdemes lehetne kiaknázni. Több jel utal arra, hogy a 
tisztánlátás, mint képesség, rendelkezésére áll. Lehetnek jósló álmaid és hozhatsz magaddal más 

                                                           
10 T9, A3, A6 A7, A9, A10, A11, A22 
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dimenziókból származó okkult tudást. Nyilván emiatt, érdeklődhetsz is a mágia és okkultizmus 
iránt, néha lehetnek tudatos szorongásaid ebben a témában, de ha dolgozol rajta, nagyon 
meghatározó lehet életed szempontjából. Arra kell vigyáznod, hogy a sötét mágia ne térítsen el. 

A tanítói szerepkör is vonzó lehet számodra, szerethetsz másoknak előadni, de vigyázz, mert 
lehetnek olyan helyzetek, amelyekben nem fogadják el, amit előre megmondasz, bejósolsz. 

 

A köztes létben hagyott lélekrészének, felettes énjének energiamintázata kettős, de a Mérleg az erősebb, 
hiszen itt van az Aszcendense. Ez mutatja, hogy fizikai dolgok által, illetve életútjával is kapcsolatba léphet a 
felettes énjével. Segíti az univerzális tudathoz való kapcsolódását, hogy a Hold extrém deklinációban van.  

A spirituális témákban az Érmék 6 a 9. házban mutatja, hogy lehet benne vágy arra, hogy tudását, világnézetét 
megossza másokkal, de azzal néha meg kell küzdenie, hogy nem mindig fogadják el, amit mond, vagy bejósol 
(Kassandra aszteroida az Aszcendensen).  

A mágia és okkultizmus iránti érdeklődés a 8. házas Bika Nappal és a szintén 8. házas Ikrek Szaturnusszal igen 
erős. Ez a terület nehéz lehet számára, de ha dolgozik rajta, foglalkozik a témával, akkor nagyjából a 30. életéve 
után egy jó és megélhető irány lehet számára. Tarthat is a Szaturnusz miatt az ezoterikus dolgoktól. Más 
dimenziókból származó okkult tudást hoz magával, a mágia és titkos tanok ismerete is rendelkezésére áll 
(Sadalsuud, Algorab állócsillagok az Aszcendensen), de vigyáznia kell, hogy a sötét mágiát ne használja 
(Tezcatlipoca aszteroida az Aszcendensen). A születés uralkodóján, a Transzplútón álló Duphe állócsillag a 
lélekvezető planéta lehetőségeit pszi-képességekkel teszi gazdagabbá. 

Lehetnek jósló álmai, tisztánlátó hajlamai, erre a Merkúr és a Nyilas Neptunusz bidirekciós kvinkunxa utal, de a 
tisztánlátás lehetőségét hozza a Nap-Neptunusz kontraparalel is. 

3.11 Egészség11 

Az egészséged alapvetően stabil lehet. Energetikád erős, igazából nem leszel egykönnyen beteg. 
Gyenge a torokcsakrád, ezért hajlamos lehetsz torokkal, nyakkal, tüdővel kapcsolatos 
megbetegedésekre, de keringési zavarok is kijöhetnek. A szerveid közül vigyáznod kell a tüdődre és 
a szívedre, de a léped is erősítést igényel. Lelki szinten az elengedés és aggodalom témája merülhet 
fel. 

 Figyelned kell, mert hajlamos lehetsz az elhízásra. Ez elvezethet szívvel kapcsolatos problémákig, 
amikkel komolyan foglalkozni kell. Fontos, hogy ne hajtsd túl magad és indulataidat se fojtsd el. 
Komoly idegi kimerültséget okoz a túlhajszoltság. 

Az érzelmi-lelki szint gyengesége inkább hosszabban és komplexebben kialakuló krónikus 
betegséghajlamokat feltételez. A pszichoszomatikus betegségek fordulhatnak elő leginkább. Mivel 
sok karmikus utalást találtam, úgy látom, a párkapcsolati és szexuális nehézségek 
feldolgozatlansága súlyos, lelki eredetű krónikus megbetegedésekhez vezethet. 

 

A kronobiológiai értékek arra utalnak, hogy erős energetikájú ember László. Fizikai szintje erős, érzelmi szintje 
viszont gyenge. A flegmatikus-szangvinikus és hideg állapot miatt csak bonyolult szituációk vezetnek 
betegséghez. Az emocionálisan túlfűtött helyzetek komoly megterhelést jelentenek és elvezethetnek inkább 

                                                           
11 K1, K2, K3, TCM 
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krónikus jellegű megbetegedésekhez. Látható, hogy nála nem a fizikai lemerülés a kérdéses, inkább a 
pszichoszomatikus jellegű betegségek játszanak döntő szerepet. 

A gyenge torokcsakra miatt hajlamos lehet torokkal és tüdővel kapcsolatos megbetegedésekre illetve 
nyaktájéki problémákra (asztma, köhögéses betegségek, torokfájás, mandulagyulladás). Előfordulhatnak 
keringési problémák, bevérzések, ödémák is. Lelkiekben az elengedéssel lehetnek problémái. A torokcsakra 
amúgy is analóg a Bika jegyével, ahol a Nap áll.  

Néhány asztrológiai mutató is van, mely az egészségügyi témákra utalhat
12

.  A Nap- Jupiter szeszki-kvadrát 
miatt hajlamos lehet elhízásra, bár a trigon energiaminta miatt, ezzel meg tud küzdeni.  Ezt megerősíti a 
flegmatikus-szangvinikus energiaminta. Az elhízással azért is vigyáznia kell, mert a szívével kapcsolatos 
panaszokat okozhat, esetleges műtéti kezelést (8. ház). A szív gyengesége látszik a TCM szerinti születési 
konstitúcióban is.  

A Mars és Vénusz Plútóval való kapcsolata hozhat olyan energiákat, hogy egyrészt túlhajtja magát, másrészt 
elfojtja az indulatait. Ezzel nagyon kell vigyáznia, mert nagyon komoly idegi kimerültség léphet nála elő. 
Előfordulhat gyomorpanasz is, bár a konstitúció szerint a gyomra erős, így az kevésbé veszélyeztetett terület.  A 
testi és lelki bezártság érzés is nyomaszthatja korlátozó helyzetekben, ami pszichoszomatikus betegségekhez 
vezethet. Ha nem figyel ezekre, kórházi kezelésre is szorulhat. 

A TCM konstitúciója Yang Föld. Erős a gyomor, a vese, viszont gyenge a tüdő, a lép és a szív. A gyenge lép 
kapcsolatban lehet az aggodalom témájával. 

Fontos megemlíteni, hogy a sok karmikus vonatkozású fényszögnek és konfigurációnak köszönhetően vannak 
témák, amik ha nem kerülnek feldolgozásra, súlyos pszichoszomatikus megbetegedéshez vezethetnek. A 
leglényegesebb ilyen téma a párkapcsolat és szexualitás, melyet már fent tárgyaltam. 

3.12 Terápiás lehetőségek13 

Fontos, hogy járj az önismereti úton. Mindenkinek fontos, de a Te esetedben annyira jelentős annak 
megértése, hogy miért is jöttél és annyira erősen utal minden arra, hogy a múltból elő kell hozni 
azokat a negatív tapasztalatokat, amelyek most nehézségeket, frusztrációt, feszültséget hoznak az 
életedbe, hogy a témát nem kerülheted ki. A saját intuíciód megértése, elfogadása és kihasználása 
lehet a megoldás. Nagyon fontos lenne „merni hagyni” az energiák áramlását. A karmikus 
sérüléseidet meg kellene értened, a múltat kellene előbányásznod és feldolgoznod. Érdemes lenne 
azon elgondolkodnod, hogy milyen segítséget adhatna számodra, ha mediális, lélekvezető 
képességeidet is kiaknáznád. 

Ha egészségügyi problémád akad, feltétlenül olyan gyógymódra van szükséged, amiben tudsz is 
hinni, és aminek eszmerendszerével tudsz azonosulni. Az önprogramozás és különböző mentális 
típusú gyógymódok (pl. Agykontroll) használata alkatilag passzolna Hozzád. 

A csakrából adódóan a torok erősítését kék színnel lehet tölteni, illetve ásványok közül az 
akvamarinnal és a kék kalcedonnal. Az illóolajok közül passzol hozzá az eukaliptusz, zsálya és 
fenyő. 

Nagyon fontos, hogy gyengébb érzelmi szintedet ne hagyd lemerülni, folyamatos napi szintű 
feltöltődésre van szükséged. Az esetleges elhízás veszély miatt egy mértékletes sporttevékenység 
mindenképpen ajánlott számodra. Ebben benne lehet akár a kutyasétáltatás, kertészkedés is, ezek 
lelkileg is tölthetnek.  

                                                           
12

 Horváth Andrea: Az Asztrológia Kézikönyve c. könyv alapján 
13 K1, K2, K3, K4, K6, TCM 
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A magas szellemi szintje miatt, ami a kronobiológiai értékeiből látszik, erős a kritikai érzéke. Fontos, hogy 
bármilyen módon is szeretnénk kezelni, előtte vele magát a kezelést el kell fogadtatni, kételyeit kell eloszlatni. 
Ha nem hisz a kezelésben, nem is működhet nála, ami általában mindenkire igaz, de nála maga a bizalom 
kérdése erősebb.  A Hideg érzelmi minőségnek szüksége van arra, hogy érzelmi feltöltődést kapjon, ezért nem 
jó, ha megvon magától apróbb örömöket, inkább az a szerencsés, ha mindennapjaiba belecsempész apróbb 
érzelmi feltöltést biztosító tevékenységeket. A szellemi szint ereje miatt magas szintű önprogramozásra képes.  

Az értékeiből az is látszik, hogy nagyon erős a fizikai szintje, így a szakrális csakra erős, addig a torokcsakra 
nagyon gyenge. A torokcsakrát kék színnel, akvamarin, türkiz, kék kalcedon ásványok használatával erősítheti. 
Illóolajok körül hasznos lehet az eukaliptusz, a zsálya és a fenyő. 

3.13 Karma14 

Az életedben lényegesek a karmikus elemek. Sok olyan tényező van, ami akár megbetegedésre is 
adhat hajlamot. Ezek újra és újra előtörő furcsa, nehéz helyzeteket teremthetnek, melyeket, ha nem 
oldasz meg, akkor komoly fizikai panaszokhoz vezetnek. 

Ebbe az életbe nagyon akartál jönni, szinte berobbantál és nagyon határozottan tudtad, hogy 
miket szeretnél megoldani. Ugyan új inkarációs ciklust kezdesz, mégis vannak olyan dolgok a 
rejtett karmikus tárházadban, melyeket hozol magaddal, ezeket nem zártad még le az előző 
ciklusok során.  

Ezt úgy tudod elképzelni, mintha építenél egy nagy házat, ami valahogy nem akar sikerülni. Hol itt 
omlik be a fal, hol beszakad a tető, hol meg beköltöznek a házba az egerek. Eddig ezeket 
próbálhattad kijavítani, de mivel nem sikerült túl jól és újabb hibák jöttek ki, most úgy döntöttél, 
hogy elég, ne tovább, inkább kezded elölről. Lebontod az egészet és egy üres telekre újra kezded a 
házépítést. Megvannak a tapasztalataid, tudod, hol rontottad már százszor el, tudod, hogy honnan 
jöhetnek egerek és tudod, hogy ez az egész építkezés nem könnyű. De építeni akarsz. Nagyon. Elemi 
erővel kezded újra az építkezést és csinálod, de néha megtorpansz és megijedsz, mert mélyen 
belülről előjön valami félelem, hogy mi van, ha nem sikerül, mi van, ha megint beomlik a fal meg 
jönnek azok a fránya egerek. És ettől megrémülsz. Lehet belül valami olyan érzésed, hogy akarsz 
valamit csinálni, és ha az nem sikerül, akkor baromi dühös leszel magadra. 

A jó hír az, hogy ha nem sikerül, akkor sem történik semmi. Az Univerzum kegyes és mindenkinek 
lehetőséget ad arra, hogy addig próbálkozzon, amíg szeretné, vagy egyszerűen úgy döntsön, hogy 
inkább nem próbálkozik tovább egy témával. A másik jó hír, hogy minden eszközt elhoztál erre az 
életre, hogy meg tudd csinálni. 

Fel tudod építeni a házat, de nem kell, ha nem akarod! 

A segítségedre van a lelked, amely nagyon gyorsan át tudja kódolni az előző életek tapasztalatait 
(könnyen eszedbe juthat, hogy is kell építkezni). Támogat egyfajta mély tapasztalat az érzelmek 
területén. Írtam, hogy nem kimondottan lényegesek számodra az érzelmek, könnyed vagy, de azért 
nem baj ez, mert eleve nagy tapasztalatod van emocionális téren, erre az életre nem is kell több 
érzelmi energia. Óriási segítség számodra az, hogy egyensúly van a női és férfi életeid számában, de 
a jelen életbe a női életek karmikus tapasztalatát is áthozod, és ezzel gyönyörűen tudod értelmezni 
a különböző női archetípusokat, képes vagy megérteni őket. 
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A karma, amelyet erre az életre hoztál, legfőbb irányában a párkapcsolat felé mutat. Erősen 
patriarchális világrendhez köthető, ahol a társadalmi hierarchiának nagy volt a szerepe. Az 
önérvényesítéssel és hatalommal komoly nehézségeid lehettek. Sokat gondolkodtam, mi is lehet a 
történeted, de inkább képek, motívumok jutottak el hozzám, amelyeket leírok Neked, hátha 
mondanak valami olyat, amivel tudsz mit kezdeni. Az elhurcoltatás, erőszak-erőszakolás, a meg 
nem értettség vagy „a nem tudom megértetni magam” helyzete, a családtól való elszakítás (akár 
gyermekkorban) mind jelen van. Vannak jelek arra vonatkozóan, hogy hordozol valamilyen 
generációkon átívelő családi karmát is. 

Van a karmikus képnek egy olyan vonulata, mely arra utal, hogy titkos társaságok tudásához is 
közöd lehet, akár őrzői szinten. 

Ilyen témák belső feszültsége hozhatja ki Belőled a titkos, rejtett, mély és izgató dolgokhoz való 
vonzalmadat, de egyben elindíthatja félelmeidet. Pontosan ezek azok az elfelejtett sérülések, 
amelyek a szexualitáshoz és párkapcsolathoz való ambivalens és nehéz viszonyt is meghatározzák. 

A születéseddel megkaptad a lehetőséget, hogy ezekkel a mély tapasztalatokkal együtt egy nagyon 
sikeres párkapcsolatot és nagyon emelkedett szexualitást élhess meg. Annak megértése, hogy 
minden magasabb szintű vágyad ellenére a Földön, a mindennapok nehézségei között ezek nem 
folyamatosan fenntartható minőségek, hanem pillanatokra megélhetőek. A karma megélése nem 
könnyű, felvállalása is komoly feladat számodra, de van segítséged. A lelked túl tud juttatni a 
másnak nehezebben feldolgozható belső frusztrációkon, a tudati fejlődésed képes az 
áldozathozatal jelentőségét és erejét megérteni. A félelmeidet át tudod fordítani egy következetes 
munkává, amellyel a karmikus adósságaidat leteheted, ledolgozhatod, ezzel a gyógyulás is 
elősegítve. A családi szerkezet kialakítása és legfőképpen a feleségedről ( akinek még a felvállalása 
is nehéz lehet) és gyermekekről való gondoskodás (ha van), kényszerítő erejű és feloldozást 
jelenthet. A gondoskodás témája megjelenhet úgy is, mint a családi örökség őrzője, vagy valamilyen 
ősi tudás felkutatója. 

 

A karmikus elemzés mély rétegeit óvatosan és nagy alázattal lehet csak megtenni és szorosan nem is tárgya a 
parapszichológiai vizsgálódásnak. László asztrológiai képletében azonban annyi karmikus rétegekből 
származtatható feszültség látszik (Chiron, Yod-ok, kvinkunxok, 12. ház) hogy nem lehet kikerülni ezeket, mivel 
komoly megbetegítő tényezőt jelentenek. Az életminőségét is meghatározhatja az, hogy éli meg a mindennapi 
pillanatokat mélyen legbelül. 

Az, hogy elég gyors a Hold napi haladási sebessége, utal arra, hogy előző életeinek tapasztalatait könnyen és 
gyorsan át tudja kódolni. 

Ránézésre az látható, hogy a férfi és női életeinek aránya egyensúlyban lehetett (elemek aránya), egy kicsit 
lehetett csak több női. A karmikus sérüléseit a kreativitás, inspiráció, intuíció (tűz Chiron) területén szerezte és 
most a párkapcsolati témákban (Chiron a VII. házban) restimulálódnak. Ezért az egész „társ kérdés” nehezített. 
Az önérvényesítése, akarata (Kos Chiron) lehetett korlátozva, ez sérülhetett, valószínűleg női életben. Együtt áll 
a Chiron az Eris-szel, ez mutatja, hogy a sérülések adódhattak drasztikusan megváltozó körülményekből. A 
sérülések jellege arra enged következtetni, hogy az erőszak-erőszakolás, elnyomás-hatalom, gyilkos-áldozat 
témakörei jelen vannak sérüléseiben. /Itt jött egy kép: elhurcoltatás, olyan hely, ahol nyelvet nem beszél, nem 
tudja magát megvédeni, erőszak áldozata./ 

Ebben az életben új inkarnációs ciklus kezd (Újhold fázis), új dolgokat szeretne elindítani. Az előzőt még nem 
zárta le (12. ház), lehettek nehéz, visszás tapasztalatai a hatalom, transzformáció témájában és a törvényes 
társsal. Ezeket a terheket még hordozza és ebben az életében sem erre szeretett volna fókuszálni. Ezt az életet 
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nagyon akarta, erős volt a vágya a fizikai létezésre (Újhold, Szaturnusz és Leszálló a Praesepe Clusteren) és ezzel 
az élettel a párkapcsolatban szerzett sérüléseit felszínre akarja hozni, meg akarja érteni az őt ért sérüléseket és 
ezzel együtt ki is akarja dolgozni magából.  

Amíg már voltak tapasztalatai az érzelmek megélésével és ezeket most remekül fel tudja használni a 
hivatásában (Rák Leszálló a X. házban), addig most a családban feladata a szerkezet építése és a stabilitás 
megteremtése (Bak Felszálló a IV. házban). A karma felvállalásában és megélésében a Plútó tud segíteni a maga 
transzformatív erejével, de ehhez azt elő kell vennie, hiszen a maga mögé rejtette a 12. házba. 

A karma felvállalását a 8-as számhiány a numeroszkópjában nehezítheti.  

A Bak IC hierarchikusan felépített patriarchális társadalmakból jövő karmát mutat. Mivel ura a 8. házban van az 
Ikrek jegyében, mutathatja, hogy rejtett, titkos társadalmak, szervezetek tagja is lehetett. Ezekből az 
időszakokból származó tudás felszínre hozatala cél is lehet.  Az IC-n álló Pholus kentaur generációkon átívelő 
karmikus eseményekre utalhat. Esetleg az is lehet a háttérben, hogy a családjában voltak olyan ősök, akik titkos 
társaságok tagjaként halmoztak fel valamit, aminek örökségét (8. ház prominens és az IC ura) kell gondoznia. Itt 
egy érdekes, nagy hajtóerejű, de diszharmonikus zárt alakzat rajzolódik ki a Ceres-zel és Vénusz-Mars 
együttállással. A kvinkunx hozza a karmikus témát a gondoskodás és karmikus gyökerek között, a szemi-kvadrát 
hívja be a feszültséget egyfajta szenvedélyes gondoskodást eredményezve, a quindecile pedig a 
kényszerességet. Az alakzat jelentősége egyrészt a karmikus gyökerekről, vagy családról való szenvedélyes 
gondoskodásban nyilvánulhat meg, de a Mars és Vénusz együttállás feszültségének karmikus gyökereire is utal. 
Erre mutathat rá az IC-vel együtt álló Amor aszteroida is, ami a szerelmi karmát hozza. 

A karmikus sérülések feldolgozásában lelke segít és a párkapcsolati sérülések tapasztalatait lelkében fel tudja 
használni (Hold-Chiron szextil). Az egofejlődésében segítségére van annak karmikus tapasztalata, hogy lehet a 
sérüléseket azzal az áldozattal gyógyítani, hogy változtatunk magunkon (Chariklo kentaur a Napon). Az hogy a 
Chiron, ami a karmikus sérüléseket mutatja, és a Szaturnusz, a Karma Ura egy misztikus szeptil fényszögben 
kapcsolódik, segíti, hogy a sérülések által karmikus feladatát be tudja teljesíteni, illetve a tabuk döntögetésével 
gyógyítsa sérüléseit. Ráadásul a Szaturnusz együtt áll az Asclepios aszteroidával, ami a gyógyítást erősíti, míg a 
kétszeresen (hosszúságiban és paralel) vele együtt álló Dionysos, a módosult tudatállapotokban előidézhető 
tisztánlátással, a rejtett karmikus múlt előhozatalában támogatja. 

A tudatos fejlődését a női életekben szerzett női archetípusok sérüléseiből származó energiák (Lilithek) is 
segítik, karmikus, kényszerítő és elfogadó energiákkal. A Lilithek egymáshoz kapcsolódnak és mindegyikük 
fényszöget vet a Napra. 

A Bikában álló, Sedna-Merkúr együttállás karmikusan utalhat a nyelvi, kommunikációs sérülésekre. 

3.14 Sors15 

Különleges sorsfeladattal érkeztél és nagy dolgokra lehetsz hivatott. A „nagyság” természetesen 
relatív fogalom itt, de saját közegedben mindenképpen lehetőséged van valami különleges 
létrehozására. Nem azt mondom most el, hogy mi a sorsod, hanem azt, hogy milyen területek és 
archetípusok segíthetnek a sors megélésében. 

Erőt hoztál arra, hogy sorsodban a nagylelkűséget és inspirációt keresd, erőt, hogy szolgálhass és 
gondoskodj.  

A születésedtől Benned lévő képességet az együttérzésre és törődésre a hivatásodban is ki tudod 
bontakoztatni. A jövődben nagy szerepet kap a múlt előbányászása. Nagyon sok jel mutat arra, 
hogy egy olyan sorsot választottál, amelynek szerves része a múlt emlékeinek, tapasztalatainak, 

                                                           
15 N1, T8, T10, T12, A6, A7, A9, A10, A21, A25 



Szintézis- elemzés   
 

22    
    

vágyainak felszínre hozatala. Karmikus adósságok rendbetétele is választott feladat, így az 
életedben felmerülő és megmagyarázhatatlannak tűnő konfliktusok és nehézségek gyökereit a 
karmikus múltban érdemes keresni.  

Nagy segítséget jelentenek azok az égitestek, melyek a lelkedet és a megélhető sikert jelző 
égitesteket kísérik. A karmikus feladatok felvállalása jelentős a képleted szempontjából. Az a 
teremtőerő, amivel jött, megkönnyíti a mindennapokban történő nehézségek integrálását. 

Lényegében a sorsod a kommunikáció gyógyítása, egyfajta magasabb szintű szerelem (már-már 
lovagi) és érzékiség megélése. A sors megélésének nagyon jó talajt adhat a család és gyermekeid is. 

 

Különleges sorssal érkezett, ami nagyon nehéz is tud lenni. A 11-es sorsszám arra vezet, hogy elfogadja a 
spiritualitást és azt, hogy nem csak az van a világon, amit lát. Erőt hozott arra, hogy életében az inspirációt, 
igazságot és nagylelkűséget keresse. Sorsának célja a szolgálat és gondoskodás. Ezt mind alátámasztják az 
asztrológiai és numerológiai mutatók, így a 2-es sorsszám, a IV. házas Felszálló, a Rák MC, a prominens Ceres és 
fényszögei. A 11-es egy 2-est ad ki, ami az alkalmazkodás és empátia megélését segíti és vetíti előre. Fontos a 
nőkhöz való viszonya, az empátia és megértés feléjük. 

Az érzelmekkel, a gondoskodással van már tapasztalata a Rák Leszállóval, ezt a tapasztalatot kell a jövőjében és 
hivatásában kihasználnia, hiszen a X. házban van. Mindezt úgy, hogy közben az otthonában épít fel egy stabil 
családi szerkezetet a Bak Felszállóval a IV. házban. A jövőjének szempontjából a múltbéli tapasztalatoknak 
nagyon nagy jelentősége van, a karmikus emlékek előbányászása egyrészt célja, másrészt elősegítője 
hivatásának. Erre a Tarot Kelyhek 6 lapja utal a X. házban. A Kardok Ásza a 8. házban utal arra, hogy a lélek 
szeretne rendet tenni a rejtett, titkos dolgok között. Ezt be is világítja itt a Nap. Itt a 8. házban illuminálja a 
titkos dolgokat és karmikus adósságokat. Ezzel nagyon jó összhangban van a X. házban lévő Kelyhek 6. A X. 
házban áll a születés uralkodója, ez nyomatékosítja a terület jelentőségét.  Ezt tovább erősíti a X. 
Szerencsekerék (vagy Sorskerék) lapja a 12. házban. A rejtett, elzárt tudattartalmak és archetípusok 
sorsszerűen előkerülnek és befolyásolják életét. Érdekes, hogy az elzárt karmikus dolgok háza, a 12. a Szűzben 
kezdődik, ami az itt lévő rendet, rendteremtést, katalogizálást mutatja, közben a karmikus adósságok házában a 
Kardok Ásza is a rendbetételre irányul. 

A teremtés kulcsfogalom tudatosságában és egofejlődésében. A Bika Nappal teremteni és a fizikai élvezeteket 
megélni jött. A 8. házban kézenfekvő a szexualitáson keresztüli megélése, pedig érdemes lenne ennek a 
helyzetnek a karmikus vonzatára koncentrálnia. 

A sorsának felvállalásában kozmikus állások sora segíti, a Perszephoné az Aszcendensen, a Rhadamathus a 
Holdon és a Transzplútón a születés uralkodóján. Sorsának változatásának kulcsa a Jupiter és Plútó 
felezőpontján, mint szupersiker ponton lévő Astraea, mely a Vízöntőben a IV. házban van (közel az 5. ház 
csúcsához) és arra utal, hogy a sorsváltoztást a családdal vagy gyerekekkel való foglalkozás fogja jelenteni. 

Sorsának esszenciája a sérült gyermeki, gondolkodási, illetve kommunikációs archetípus gyógyítása és 
felvállalása; illetve a szerelem és magasztos érzékiség eszményéért való áldozathozatal. Mindez a másokról való 
gondoskodáson és adáson keresztül valósulhat meg. 

3.15 Az idő: Múlt-Jelen-jövő16 

A 2000 meghatározható év lehetett számodra. Valahogy ekkor érezhetted azt, hogy felnőttél és ez 
egyfajta sebezhetetlenség érzéssel tölthetett el. Amiket itt és rákövetkező 2 és fél évben elindítottál, 
azok meghatározóak lehettek és lehetnek a mai napig. 2001-ben lehettek azonban olyan 

                                                           
16 N4, N12, A26 
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események, folyamatok, amelyek megállíthattak, és rádöbbenthettek arra, hogy a fékevesztett 
módon történő szabadság megélése nem járható tovább. Ez kvázi arculcsapásként érhetett. Ez 
hozhatta az igazi felnőtté válást és megkomolyodást. 2003-tól sok új helyzet bontakozhatott ki, 
amelyek akár betegségeket is okozhattak, de a múltból, leginkább a karmikus múltból 
restimulálhatott élményeket. Akár az is előfordulhatott, hogy ekkoriban találkoztál egy számodra 
fontos hölggyel, akit a karmikus múltadból hoztál. 2006-tól indult egy aktív, cselekvő ciklus. 
Gyökeres átalakulási folyamat 2008-ban vette kezdetét, amikor a halál témáival is szembesülhettél.  

2011 óta mintha lassulni látszana körülötted az élet. Az addig erőteljes építkezés megtorpant és 
azóta mintha csak belül zajlódna valami lassú átalakító munka, kifelé csak a dolgok 
„csiszolgatására” van lehetőség. 2013 óta erősödhet benned a vágy, hogy az álmaid megvalósítsd, 
és a sorsfeladatod éld, akár ezoterikusabb témák felé is fordulhattál. Megjelenhetett egy erőteljes 
igény a jövő építésére, ami egy lelkes, inspirált lelkiállapotba hozhatott. Ez 2015 elején teljesen 
befagyhatott és hirtelen a rideg valóságban találhattad magad. 

Most a jelenben (2015. tavaszán), egy erőteljesen „megállított” állapotban lehetsz. Olyan, mintha 
egy filmben az események folytatása előtt hirtelen megállt volna vagy belassult volna minden. 
Korlátozottnak érezheted magad több területen. Vágyhatsz rá, hogy lerázd a korlátait. Az időszak 
visszafogottabb energiákra utal, egyfajta harmóniateremtésre, egyensúly kialakítására, az 
otthonra, családra való koncentrálásra. Járhat ez esetleg párkapcsolati nehézségekkel is. Az idei év 
a lezárásra, elengedésre, szükségtelen dolgok elvetésére alkalmas. Nyártól van lehetőség már a 
csillogásra, világ elé kilépésre, de továbbra is érvényesülnek a visszafogott, elengedő hozzáállást 
támogató energiák. Ez a rendszerezés és belső munka elvezet oda, hogy 2016-tól hirtelen 
fontosabbá válik a belső gyógyulás és egy aktív belső élet. 

2017 közepétől lelke egy új energiával telítődsz, új inspirációk érhetnek, majd 2018-ban több 
életterület egyszerre kerülhet válságba. Ez nem feltétlenül negatív, de erős átalakulási folyamatot 
indít el. Ez 2022 környékén egy teljes belső transzformációig vezethet el. 2023 környékén lehetnek 
olyan események, melyeknek hátterében karmikus vállalások állnak. 2028-ban egy nagyon 
izgalmas időszak jöhet, korlátok bontódhatnak le, a lehetőségek szabadon áramolhatnak, és új 
dimenziók nyílhatnak meg (spirituális értelemben is). 2029-től új ciklust indíthatsz, mely lényeges 
lehet választott jövőbeli célod szempontjából. 2030 környékén egy érett komolyodás, majd 2033-tól 
egy időskori kiegyensúlyozott időszak veszi kezdetét, de ekkor is egy nagyon aktív 
harmóniateremtésben tudod legjobban érvényesíteni energiáid. 

 

Az életesemények 
vizsgálatát az asztrológia 
eszközeivel végeztem 
felhasználva a progressziós 
holdfázis, napív és 
nagybolygó tranzitok által 
mutatott jeleket (részleteit 
a függelékben), ezeket 
egészítettem ki a 
numerológiai személyes 
ciklussal és személyes 
évvel.  

 2000 január

Progressziós Újhold (���) 2000 március

 2001 június

 2003

 2003 december

 2006

 2008

 2011 augusztus

 2013

 2015 február

 2015 március

 2015
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 2015 július

 2015 december

 2016 január

 2016

 2017 július

 2018
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 2023 április

 2028

 2028

 2030
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Jövő



Múlt

Közelmúlt

Közeljövő
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3.16 Üzenet 

Kedves László, végére értem. Ezek lehetnek a legfontosabb jellemzők és pontok, amik a 
mindennapjaidat és belső életedet áthatják. Ahogy írtam a dolgozatot, és visszatérő témaként a 
múlt titkainak felkutatása jött elő, folyamatosan az motoszkált bennem, hogy milyen szép is ez a 
feladat, és milyen nehéz is. Világunk a jelenben élés fontosságát hangsúlyozza és Lelked minősége is 
ebben támogat Téged. Mégis biztos vagyok benne, hogy a „múlt előbányászása” izgalmas feladat 
számodra és hasznos is. Ehhez kapcsolódóan idézném Pál Ferenc atya szavait üzenetképpen. 

„De sokszor hallottam már azt a mondatot, hogy a jelenben kell élni, és felesleges a 
múlttal foglalkozni! Amikor valaki azt mondja, hogy értelmetlen a múlttal 

foglalkozni, hiszen azt már nem lehet megváltoztatni, nagy precizitással fejezi ki, 
hogy azt gondolja: az segítene rajta, ha a múltat megváltoztathatná. Azt hiszi, a 

múlttal kapcsolatos egyetlen lehetősége az volna, ha azt meg nem történtté tehetné 
vagy átírhatná, és mivel ez lehetetlen, nincs dolga ezzel. A sejtjeink azonban őrzik a 

múltunkat, így az hatást gyakorol a jelenünkre. Ezért éppen annyira érdemes a 
múlttal foglalkozni, azt földolgozni, elrendezni, amennyire a jelen szempontjából 
szükségünk van rá. A múltat pontosan azért kell helyére tenni, hogy a jelenben 

élhessünk.” 

Pál Ferenc 

  

 

 

 



 

 

Függelék   
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A tanításért hálás köszönetem 

Gaál Tamás Pálnak és  

Szakos Péternek. 

 

4.1 KRONOBIOLÓGIAI PSZICHOGENETIKAI ELEMZÉS 

 

K1 Eloszlás, erősségek, gyengeségek 

Az összenergiája átlagon felüli, nagy erőket hozott ebbe az életébe. Erősen 
yangos, tehát a férfias, aktív erőket használja, annak ellenére, hogy a többi 
értékhez képest az aktivitása átlagos. A jobb oldal, az intuitív, megérző 
oldal erősebb. 

A vezető kontúr a szellemi szint, a létező legmagasabb intellektuális 
energiákkal jött, mindenképpen szellemi ember, de mindehhez hozott egy 
elég erős fizikai állapotot. Az érzelmi szint a többi értékhez képest 
alacsony. Annyira gyenge állapot, ahol az emocionálisan túlfűtött állapotok 
komoly megterhelést jelenthetnek számára. 

K2 Fizikai szint: 

Flegmatikus- szangvinikus típus. Erős, kiegyensúlyozott az idegrendszere. Magasabb fékezés mellett az aktivitás 
sem alacsony. Néha mozdulatlan lehet a fékezés túlsúlya miatt. A stresszt jól viseli, nagy az ereje és nehezen 
lesz beteg. Jól ismeri magát. Nyugodt, következetes, alapos. Visszafogott lehet, néha hűvös, akár hidegvérű. Ha 
felingerlik, békén kell hagyni, hogy a magányába elhúzódhasson. 

Nagyon magas az energiája, csak bonyolult szituációk vezetnek betegséghez. Ezáltal nem az akut, gyors 
lefolyású, hanem a lassan kialakuló, krónikus betegségek jellemzőbbek rá. Jellemzően jól is ismeri magát. 

Külső megnyilvánulásában nyugodt, hidegvérű lehet. Alapos, következetes, ésszerű, türelmes és kitartó. 
Sokszor makacs lehet. Vidám, alapvetően életszerető, közvetlen. Váratlan helyzetekben megőrzi az 
önfegyelmét. A sikertelenséget is könnyen viseli, levonja belőlük a tanulságokat. Beszéde hangos, jól érthető, 
kifejezően gesztikulál. Önfegyelme erős. 

Ha felingerlik, érdemes egyedül hagyni, de mindeközben szórakoztatni is, hiszen ott mozognak benne a 
szangvinikus energiák. 

Szint Marker JOBB BAL Össz. Típus

Reflexió Aktivi tás

80 69

Én Mi

31 14

Intuíció Logika

99 82

210 165 375

149

45

181

Flegmatikus-

szangvinikus

Hideg

Produktív 

vegyes

22

18

20Szellemi

Érzelmi

Fizikai

YIN

114

 IDA                PINGALA

210 165

261

YANG
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K3 Érzelmi szint: 

Hideg típus. Mindkét mutató, az én és a mi értékek is alacsonyak. Belül zajlódnak érzelmei, érzelmi tartalékai 
nincsenek. Ez rossz stressztűrővé, sérülékennyé teszi. Ha felhalmozódnak az érzelmei, pszichoszomatikus 
betegségeket tud képezni. Kifelé nyugodt, kiegyensúlyozottnak tűnik. Ha kibillen az érzelmi egyensúlyból, 
nehéz megnyugtatni, átmehet önzőbe. Bizonyos helyzetekben érzéketlennek, hidegnek, számítónak tűnhet. 
Remek vezetők tudnak lenni érzelemdús helyzetekben. Szélsőséges helyzetekben a vasakaratukkal, 
önuralmukkal nagyon hatékonnyá válhatnak. Érzelmi terhelés mellett az energiái lemerülhetnek.  

K4 Szellemi szint 

Nagyon okos, de kezelhetetlen. Nem hisz el bármit, mielőtt elfogad valamit, saját magára hagyatkozik, 
visszaellenőriz, átgondol, újraértelmez. Képes analitikus és szintetikus gondolkodásra. Ez lehetőséget ad 
számára, hogy dolgozzon a képzelet képeivel, képes konstruktív feltételezéseket kezelni. Mindezeket viszont a 
magas logikával képes ellenőrizni és a nem megvalósíthatót elvetni. Sokszor gondolkodásban több lépéssel 
mások előtt járnak. 

Magas szintű önprogramozásra képes. Ő az ideák, rendszerek, elméletek megalkotója. Ha nincsenek felé 
elvárások, könnyen elkallódhat. Könnyen válnak meg nem értetté. 

Mivel nagyon erős a kritikai érzéke, nála például terápiás kezelések előtt szükséges a saját maguk által fejben 
megalkotott gátat levenni.  

K5 Maszk 

 

A fizikai és érzelmi szintje erős egymásra hatásban alakítják azt, amit magáról mutat. Az alacsony érzelmi szint a 
magasabb fizikait kicsit lehúzza, ezért a szangvinikus könnyedsége szinte eltűnik a viselkedéséből és a 
flegmatikus nyugodtsága marad látszólag. A fizikai szint is emel az érzelmin, ezért kevésbé tűnhet ridegnek, 
néha kedves, barátságos tud lenni. Úgy tűnhet, hogy a jó arcát szeretné mutatni, kimondottan jó társaság lehet. 
Figyelmes, hiszen a fékezés ereje a befogadást elősegíti, de annyira nem alacsony az aktivitás, hogy ne 
reagáljon a környezetésre. Szükséges is számára a külvilág, hiszen a hideg alapvetően hiányos érzelmi 
energiaállapotát a környezet és az élmények tudják leginkább tölteni. Ez a belső igény nyilvánulhat meg 
egyfajta szentimentális típusú viselkedésben. Fontos számára, hogy lássák az értékeit, alapértelmezetten is 
fontosabb számára saját maga, de ez nem csap át szélsőséges önzésbe, legfeljebb extrém viszonyok között 
(sarokba szorított helyzetben).  Erre a fajta egészséges önzésre viszont mivel a látszólagosnál jóval alacsonyabb 
az érzelmi energiája, szükség is van. 

K6 Csakrák energiaszintjei 

A legerősebb a Harmadik szem csakra, ami segíthet neki abban, hogy megérezzen 
dolgokat, erős lehet az intuíciója, de a Torokcsakra gyengesége miatt ezt nem 
biztos, hogy ki tudja mondani, nehéz lehet megérzéseit a környezet számára átadni. 

A szívcsakra sem túl erős, ami lelki szinten okozhat olyan problémákat, hogy 
nehezen hallja meg a „szív szavát”. Alacsony lehet az érzelmi ellenálló képessége. 

A többi csakra alapvetően jól működik.  

Flegmatikus-szangvinikus

Szentimentális
Maszk 55,5 41,5

Szahaszrara 82

Ajna 99

Vishudda 14

Anahata 31

Manipura 69

Svadhisthana 80

Muladhara 375
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K7 A szintek egymásra hatása 

Mivel magas a reflexió, begyűjti az információkat, így az érzelmieket is. A világra kevéssé reagál, annak ellenére, 
hogy nem alacsony az aktivitása, de asztrális szinten annyira alacsony a „mi” értéke, így az érzelmi reakciók 
korlátozottak. Összegyűjti az érzelmi feszültségeket is. A szangvinikus része néha kihozza a hangulatait, akkor 
hirtelen képes váltani.  

Konfliktus van a fizikai erő nagysága és az érzelmi energiák gyengesége között. Hajlamos lehet felgyülemlíteni a 
stresszt. 

A fékezés ereje, így a befogadás, illetve a szellemi szint ereje egy nagyon erős önprogramozási készséget ad 
számára, és képes önszuggesztióra. Nagyon erős a kritikai érzéke, amit csak erősít a flegmatikus része. Benne 
mindenképpen tudatosítani kell, milyen programokat futtat épp. Napi szokásrendbe építhető programokat 
érdemes beépíteni az életébe. 

K8 Számháló 

A számháló alapján látható, hogy egyfajta tágított tudattal érkezett, ami segít 
neki a már megélt szellemi tapasztalatokat lehozni az evilági, fizikai szintre. 
Hiányzik a 3-asa, ami a kommunikációban jelenthet nehézséget illetve a 8-as, 
ami pedig a hatalom megélésében. 

 

1x 4 7

2      x 5

9
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A tanításért hálás köszönetem 

dr. Csermák Erikának. 

 

4.2 TCM elemzés 

A Tradícionális Kínai Medicína szerinti konstitúció felállításához a kronobiológiai markerekből adódó értékekkel 
számolunk az alábbiak szerint: 

 

 

Ez alapján két kirívó értéket találunk, nagyon erős a 2. 
energiaközpont, de gyenge az 5. energiaközpont. 

Ha ezekkel az értékekkel számolunk, három konstitúció jöhet szóba: 

 

 

 

 

Az elsőnél erős a vese, de gyenge a szív és a tüdő. Maga a kronobiológiai értékek is yang-os irányba mennek. Ez 
a konstitúció a többi értékkel is harmóniában van. 

A további kettőt kizárnám a következőek miatt: 

- a másodikban erős a tüdő és yin-es a konstitúció, 14%-os torokcsakránál a tüdőt nem valószínűsítem, 
hogy erős 

- a harmadikban erős a szív, ami 31%-kal nem tűnik annak, és gyenge a vékonybél, amit szintén nem 
tartanék annak 

 

Fékezés:  2. energiaközpont (Szakrális csakra)  

Aktivitás:  3. energiaközpont (Köldökcsakra) 

Én:  4. energiaközpont (Szívcsakra) 

Mi:  5. energiaközpont (Torokcsakra) 
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82

99

14

31

69

80

375

J B

+~ +-

+- - +~

+- ~ +~

+- + +~

+- + +~

1. Kiindulás: Torokcsakra 14%

tehát gyenge a tüdő

YANG FÖLD

konstitúció

2. Kiindulás: Szakrális csakra 80%

erős a vese

YIN FÉM

konstitúció

3. Kiindulás: Szakrális csakra 80%

erős a húgyhólyag

YANG FÉM

konstitúció



 

tradícionális kínai medicína konstitúció  

 

30   

Értékelés TCM Konstitúció alapján: 

 

 

YANG FÖLD konstitúció 

Jellemzők: 

- erős gyomor 
- gyenge tüdő 
- erős vese 
- gyenge a lép 
- a gyenge/chi hiányos lép az aggodalom témájával van 

összefüggésben, hiánya egyfajta szellemi restséget mutathat 

 

A Torokcsakra gyengeségéből adódóan: 

Betegséghajlamok: 

- ödémákra hajlamos lehet 
- keringési problémák 
- visszér, bevérzések 
- asztma 
- bronchitis 
- köhögéses megbetegedések 
- nyaki problémák 
- mandulagyulladás 
- rekedtség 
- torokfájás 

Lelki oldalon: 

- hajlamos lehet arra, hogy nehezen engedjen el régi dolgokat és nehezen fogadjon be újakat 
- bánat, szomorúság lehet úrrá rajta 

Kezelési lehetőségek: 

- kék színek viselése, különösen nyaki tájékon 
- akvamarin, türkiz, kék kalcedon ásványok használata 
- eukaliptusz, fenyő, zsálya illóolajok alkalmazása 
- HAM mantra 
- a „hitelesen és őszintén fejezem ki magam” gondolat megerősítése 

 

 

 

 



 

numerológiai elemzés   

 

 

31   

A tanításért hálás köszönetem 

dr. Kézdi Andreának és 

Eschwigné Varga Zsuzsannának. 

  

4.3 Numerológiai elemzés 

Az elemzett adatok: 

Név:  

a Cheiro rendszer alapján, Csíky Ildikó magyar ékezetes kiegészítésével 

(…) adatvédelmi okokból a név nem szerepel itt 

Számok: 

 

Numeroszkóp:  

 

 

 

 

Sorsszám: 11/2

Magánhangzók értékei: Δ 13/4
Névszám:  40/4 Mássalhangzók értékei: Δ 27/9
Időskori szám: ��� 19/1 Vezetéknév: Δ 15/6
Fiatalkori szám:  5 Keresztnév: Δ 25/7
Felnőtt kori szám:  14/5 Karmaszám: 13/4

Fő számok:

A név egyéb számai:

Numero-

szkóp
Név

A név egyéb 

számai
Fő számok TOTAL

Hiányzó 

betű-

számok

Kiugró 

értékek

1   7 többlet

2 0 X hiány

3  4 erős

4  Δ  4 erős

5  2 X

6 Δ 1 X

7  Δ 3

8 0 X hiány

9 Δ 1
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N1 Sorsszám: 11/2 

A 11-es mesterszám, magasabb rezgésszintet hoz be. Maga a szám erőt adhat, a Tarot-ban a 11-es az Erő lapja. 

A sorsában van az inspiráció, igazság, nagylelkűség keresése. Alacsony rezgésében keserűséget hozhat, 

anyagiassá, gyűlölködővé teheti a szülöttet. Nehéz lehet ezt a sorsot megélni, de igen magasztos is, nagy 

feladatokra lehet kiválasztva. 

A 11 redukciója a 2-es, ennek az energiái is érvényesülhetnek a szülött sorsában. Fontos lehet a 2-essel a 

rugalmasság, alkalmazkodás és az érzékenység, de a 11-es ereje ezt nem biztos, hogy engedi érvényesülni. 

N2 Ifjúkor:  5 

Változatos gyermekkort mutathat, akár a stabilitás hiányát, ez zaklatottá is tehette.  

N3 Felnőttkor: 14/5 

Nagyon impulzív az 5-ös szám, sok robbanást, energiát hozhat. Gyors gondolkodás, döntéshozatal jellemezheti. 

Nagy szellemi feszültségben élhet.  

Van benne egy ösztönös lázadás a szabályok, törvények ellen, mégis rugalmas a jelleme, jó érzéke lehet a 

pénzhez is, ami pl. pénzügyi területen, a bankszakmában is jól kamatoztatható. Megfelelő foglalkozás lehet 

számára bármilyen elemzéssel kapcsolatos munka, de az fontos, hogy legyen munkájában valamilyen mozgás, 

mozgalmasság, esetleg utazás. A vezetői feladatok sem állnak távol tőle. A különlegesség iránti vágya az extrém 

sportok kedvelésében is megnyilvánulhat. 

Tüzes szerető, szenvedéllyel, humorral, szereti a kalandokat. Kedveli az egzotikus, különleges dolgokat, 

helyzeteket. A kötöttségeket nehezen tűri, a szabadság fontos számára, mégis képes társfüggővé válni. Mivel 

fontos a változatosság, ha ezt partnerétől nem kapja meg, máshol is keresheti az örömöket. 

N4 Időskor: 19/1 

Az 1-es energiája azt mutatja, hogy a szülött cselekvőereje, aktivitása idősebb korában sem csökken. Még az is kérdéses, 

hogy nyugdíjba elmegy e. Képesek még ekkor is új vállalkozásba kezdeni, sőt újra gyermekvállalásra adni a fejüket. Ráadásul 

ez az 1-es a 19-esből jött, ami a Nap lapja a Tarot-ban, ez mutathatja, hogy még idősebb korában is van lehetőség a 

ragyogásra és lényegében bármit megtehet. 

N5 Névszám: 40/4 

A 4-es számla, különösen azzal, hogy a 40-esből jön, ami megtízszerezi az energiáját egy belső erővel, tartással 

tölti fel. Olyan lesz, mint egy szikla. Stabilitást, megbízhatóságot, de ugyanakkor egy erős birtoklási vágyat és 

szűklátókörűséget hozhat be.  

N6 Többletszámok 

A névben rengeteg az 1-es, amit időskorában fel is erősít az 1-es időskori szám. Ez ugyan nagyon kreatívvá, de 

egyben makaccsá és autokratikussá teheti. Mindig ő akar diktálni. Erős férfi energiákat mozgat meg. 

Erős szám a névben a 3-as, ami felerősíti a kommunikáció és tanulás szerepét, de közben felszínessé és 

felületessé is teheti. 

A névben nincs túlzóan jelen a 4-es, de a névszáma és az önértékelés száma is az, ami kicsit bemerevítheti, 

munkamániássá teheti. 

 

N7 Hiányszámok: 
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A névből hiányzik a 2,5,6,8-as számok, ezt kicsit enyhíti, hogy 2 főszáma is 5-ös, illetve a családi örökségszáma a 

vezetéknévből 6-os.  

A 2-es hiánya türelmetlenné teheti, nehezíti az együttműködésre való készséget, ezt szerencsére a névszámból 

adódó 4-es (ráadásul 40-esből) pótolja kicsit. 

A 8-as hiánya nehezítheti számára a karma felvállalását. A hatalomhoz való viszonya az 1-esek nagy száma és az 

5-ösök jelenléte miatt nem sérült. 

N8 Önértékelés száma: 13/4 

Ő saját magát is megbízható, stabil embernek látja. Néha kicsit végzetesnek, mivel a 4-es a 13-asból jön, ami a 

Tarotban a Halál lapja, de alapvetően egy kitartó kősziklát lát saját magában. 

N9 Viselkedés száma: 27/9 

Jellemző lehet, hogy környezete tökéletességre törekvőnek tartja. Viselkedésében jól harmonizál az eszmék 

megvalósítása és az együttműködés. Itt a filozófia és a mások segítése találkozik. 

N10 Családnév:  15/6 

Örökségként hoz egyfajta személyes vonzerőt, ami akár veszélyes is lehet. Mivel 4-es a névszáma, figyelnie kell, 

hogy ez a gyökereiből jövő „varázslat” ne rossz célokra kerüljön felhasználásra. 6-os, ami a harmónia, a szépség 

és akár a pénz száma is. Ezen dolgok fontosság már gyökereiben ott van. 

N11 Keresztnév:  25/7 

A keresztnévből adódó szám gyakorlatias, a tapasztalatból származó szellemi erőt mutatja. Utal arra, hogy a 

szellemi út fontos az élete során, de mindig valós élményeken át, másokkal együttműködve szerzi meg az ehhez 

szükséges energiát. 

N12 Ciklusok és személyes év 

   

 

Személyes év:  

 

 

Érettség kora (36 mínusz a sorsszám): =36-2=34

34-43 1 (10)

43-52 6

52-61 7 (16)

61- 6

6

6

6

16/7

10/1 6

5 5 1

2015 5 14 = 18/9

89
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Most zárta le az 1-es ciklusát (a 10-esből, ami felerősítette az egésznek a minőségét), egy erős tettvágyat 

hozhatott be, igényt arra, hogy elindítson dolgokat.  

Most május 14-én, pont a 43. születésnapján indít el egy teljesen új ciklust, melyet a 6-os szám energiái hatnak 

át. Míg eddig inkább az aktív, cselekvő, indító energiák dolgozhattak benne, most feltámadhat a vágy az otthon 

szépítésére, a harmóniateremtésre, a gondozásra, gondoskodásra. Alkalmas a ciklus a pénzteremtésre is. Ez az 

időszak hozhat választási helyzeteket, de párkapcsolati nehézségeket is.  

Személyes éve idén megy a 8-asból a 9-esbe, tehát az idei év eleje még az eredmények, az elmúlt évek 

munkájának a „betakarítása”, de szép lassan a befejezés, átalakulás tendenciái alakulnak ki. Ebben az évben sok 

mindent elengedhet.  

A 2016-os év izgalmas lesz, mivel a személyes év 1-esbe fordul. A 6-os ciklus, 1-es személyes évvel új 

lehetőségeket indíthat el akár a pénzteremtés, akár a családi harmónia kialakításának szempontjából. Az ebben 

az évben elindított dolgok meghatározóak lehetnek a következő 9 évben. 

 

N13 Számháló 

Az atlantiszi számhálóban sok információ van benne, de két jelentős 

dolog kiemelendő. Egyrészt nincs üres sík a négyzetben, másrészt két 

telített sík is van. Rejtett sík nincs. 

Telített sík a fizikai sík (1-4-7), a teremtés síkja, nagy teremtőerővel 

bírhat, sok mindent megvalósíthat itt a fizikai világban. 

Telített ezen kívül a céltudatosság, vagy erő síkja (1-5-9), ami egy 

nagyfokú teherbírással és energiával tölti el, mellyel elérheti céljait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9, 9

2, 2, 2/11 5

1,1 4 7
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A tanításért hálás köszönetem 

Göbölyösné Mátrahegyi Annának. 

 

4.4 Grafológiai elemzés 

A kézírás egy kiírt, érett írás. Nagy mértékű határozottságot, önállóságot sugall. Az írásnyomaték nagy, 
valószínűleg ő maga is nagy nyomatékkal éli életét, nyomot akar hagyni maga után. Erősen sugárzik a kitűnni 
vágyás igénye, különösen az aláírásból, ami elkülönül teljesen a szövegtömbtől és teljesen egyéniesített. A 
szövegtömb maga is mutatja, hogy alapértelmezetten egy nagy térigényű személyről van szó, akinek fontos 
lehet, hogy az életben ő maga is nagy szerepet kapjon. Az önmaga hangsúlyozása, fontossága erőteljesen jelen 
van. Ennek ellenére sugall némi introvertáltságot, mintha be akarna burkolózni a saját világába, de annak 
tudatában, hogy milyen értékei vannak, és ezeket meg is mutatja a világnak. A felkiáltójelek egyéni formája is 
utalhat az önnön értékek felnagyítására, feldíszítésére. Ez a fajta „meg is akarom mutatni magam”, de 
„hagyjatok magamra” kettősség végig tükröződik a levélben. Erős ambivalenciák jönnek ki, ami valószínűleg 
abból adódik, hogy írója egy alapértelmezetten introvertált személyiségnek tűnik, akik mégis nagy energiákat 
mozgat meg annak érdekében, hogy a világ meglássa őt, hogy megtalálja a társadalomban a helyét. Ezért ő 
nem a visszahúzódó, magának való, befelé forduló introvertált, hanem az, aki kint mozog az emberek között, de 
az emberek valószínűleg nem értik, nem látnak rá, milyen is ő pontosan, mivel mindig van az életének egy 
elzárt része (hurkos, kis mértékben nyitott oválok). Az ellentmondásosság abban is megnyilvánul, hogy amíg a 
„p” és „b” betűi zártak, ami kis mértékű zártságot mutathat, addig az árkádok fonalasodnak, ami lazulásra utal. 

Az írás gyorsaságot, dinamizmus, erőt sugároz. Önmagában is olyan, mintha írója leült volna, gyorsan leírta 
volna gondolatait, a végére gyorsan „feldobta” az aláírását (hiányzó kezdővonalak), aztán ment is tovább. 
Mindezt határozottan, erővel, energiával. 

A margók elhelyezkedése egy önálló, nagy autonómiaigényű személyre utal (kis bal margó), akinek fontos az 
önkontroll és a következetesség (függőleges és egyenes bal margó). Az önkontroll és önuralom jegyei máshol is 
megfigyelhetőek. A sorok egyenes alakja, a szavak egyenes vezetése, az egyéniesített, de jól olvasható íráskép, 
a kitett ékezetek betűhöz viszonyított sietése és megegyező dőlése mind egy erős belső kontrollos személy 
képét festi le. Ez addig is elmehet, hogy túlkontrollálja magát, ami az előforduló laposodó oválokban, illetve a 
hosszú és erős nyomatékú, esetenként betűbe vágó ékezetekben nyilvánul meg. Ettől függetlenül a külső és 
belső kontroll harmóniában van nála (az ékezetek a betűvel megegyező dőlésűek), maximum néha kicsit szigorú 
önmagához. 

Önértékelésében lehetnek nehézségek, néha lehetnek önbizalmi problémái. Az erre utaló jelek („i” és „o” 
betűk, oválok) nagyon ingadozóak. Alapértelmezetten lehet önbizalma, de a legapróbb dolog 
elbizonytalaníthatja. Nagyon fontos viszont, hogy azt semmiképp sem szeretné, hogy a külvilág tudomást 
szerezzen erről. Kifelé ő egy nagyon határozott, kemény, magabiztos férfi képét szeretné mutatni.  

A sortávolság kicsi, néhol negatívba hajló, tehát képes akár harcolni is, közben a szótávolság nagy, ami viszont 
távolságtartást sugall. Hajlamos lehet bizonyos dolgokért másokat hibáztatni. 

Gondolkodásában gyors, lendületes (egyszerűsítések, fonalasítások) és célirányos határozottságot sugallnak a 
T-áthúzások is. A felső margó mérete, az írás formai viszonyai, a felső zónás dominencia erős tanulási vágyra 
utalnak (plusz a „d” betű hurkoltsága a törzsvonalon). A szellemi értékek fontosak lehetnek számára, nagy 
hurkokat ír a felső zónában. Ezek a hurkok normál alakúak, tehát harmonikusan is éli meg ezt a területet. Ami 
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nagyon szerencsés, hogy megszerzett tudását képes a gyakorlatban is hasznosítani (alul kötött felső hurok, az 
„l” betű hurkai). Gondolkodásában inkább analizáló (enyhén kötött betűk). Alapvetően reális ember, nagyon 
erősen racionális (egyenes ékezetek, egyenes T-áthúzás). 

A felfelé mozduló oválok mintha egyfajta elvágyódást mutatnának a mindennapokból, annak ellenére, hogy 
nemhogy képes megélni a hétköznapokat, de igen fontos is számára az. Fizikai, illetve szellemi élményeit is 
képes behozni a mindennapjaiba (alul kötött felső és felül kötött alsó hurok). 

Az írásból kitűnik, hogy egy hatékony ember írta, akinek fontos, hogy jól ossza be az energiáit (vízszintes sorok, 
egyenes szavak, normál betűtávolság). Annak ellenére, hogy valószínűleg fontos számára a hatékonyság, néha 
előfordulhatnak beosztási problémák (egyenetlen jobb margó). 

Önmagában stabilitás sugároz az írás, de egyes jegyeiben is erős határozottságot és következetességet mutat 
(egyenes bal margó, a sokszor már szinte mereven egyenes törzsvonalak). 

 A fizikai világhoz és ösztönélethez való viszonya normális, vannak anyagi motivációi (kicsi alsó margó), de 
sokszor a fizikai élmények és dolgok megszerzése fontosabb lehet, mint megtartása (esetenkénti 
hurokkezdemények az alsó zónában). Önmagában nem az anyagi értékek a lényegesek, de megszerezni a 
dolgokat egyfajta mentális örömet okozhat számára („s” betű hurka, „j” betű kialakítása).  

A férfiassága fontos számára, a férfiszerepet megéli („f” betű alsó szára hurkolt). A szexualitás fontos számára 
és meg is éli. Partnerét egyenrangúnak tartja, de nem biztos, hogy nagyon szoros érzelmi szál fűzi hozzá.  

Néha hajlamos lehet a pesszimizmusra (lefelé tartó T-áthúzás).  

Szociális viszonyaiban erősen ott van a már említett ambivalencia. Alapvető egyensúly lehet az emberi, társas 
kapcsolatokban (betűk normál nagyságúak és szélességűek), van benne egy természetes érdeklődés mások 
iránt (hurkok iránya), és képes kezdeményezni (törzsvonalak dőlése), ugyanakkor van benne egy visszahúzódás 
(alacsony T-áthúzás). A kötésmód érdekes, mert felfedezhetőek benne a fonatos és a szöges árkád jelei is, ami 
egyik oldalról egyfajta énhangsúlyozást, másrészről merevséget tükröz. Van benne egy kicsi erőszakosság, a 
szeretetet „bekebelezi”, megszerzi magának („b” betű).  

Munkája fontos lehet számára, de mintha nem kötné le az energiáit, akár többre is képes lenne („a” betű). 
Előfordulhat, hogy saját magát vagy munkáját a családja elé helyezi („ly” betű). Munkatársaival vagy ügyfeleivel 
közvetlen, de mélyen belül távolságtartó („sz” betű). A vezetői szerep ugyan nem állhat távol tőle, de nem 
vágyik más emberek irányítására, igaz, azt sem szereti, ha őt irányítják („t” betű és áthúzása).  

Összességében egy határozott, erős ember képe bontakozik ki számomra, akinek nagyon fontos, hogy ezt az 
erőt és magabiztosságot a világ lássa is rajta. Fontos neki, hogy mit gondolnak róla az emberek, bár valószínűleg 
úgy csinál, mintha ez lényegtelen lenne. Miközben a független férfi képét mutatja, társaságra vágyik, sokszor 
lehet erőteljes a környezetével. Mégis az az érzésem, hogy egyszerűen fél az emberektől és ezért nem mutatja 
ki, mennyire szüksége van rájuk. 
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Jelölő
Strukt

úra

Vizsgált 

elem
Vizsgált elem része Mit vizsgáltam Jellemző Mire utal

G1 Írásmező, szövegtömb Mérete nagy a határok nehezebb kezelése, nagy térigény

G2 Megszólítás Elhelyezkedése lap közepén közel i normál, azonosul a szöveg tartalmával

G3 Aláírás Elhelyezkedése jobbra  tolódó, szövegközel i , hangsúlyos közvetlen, kezdeményező, figyelemfelkeltő

G4 Mérete kics i önállóság, kontroll, autonómia igény

G5 Alakja egyenes önkontroll

G6 Iránya függőleges következetes

G7 Mérete kics i beosztási problémák

G8 Alakja egyenetlen egyenetlen szociális viszonyok, változó figyelem

G9 Iránya egyenes stabilitás, határozottság

G10 Felső margó Mérete kics i tradíciók felrúgása, szellemi érdeklődés, határozottság

G11 Alsó margó Mérete kics i anyagi motivációk, gyengébb lényeglátás

G12 Sortávolság Mérete negatív harcra készség, gyengébb lényeglátás

G13 Alakja Forma egyenes önuralom, racionalitás

G14 Iránya Vízszintes -e vízszintes hatékony energiabeosztás

G15 Egymáshoz viszonyított helyzete Nyit/zár széttartó oldódik, elenged

G16 Szótávolság Távolság nagy önállóság, fogalmi tisztánlátás, távolságartás

G17 Alakja Forma szabályos kiegyensúlyozottság, egyenletes energiák

G18 Iránya Emelkedik e egyenes hatékony energiák, kontroll

G19 Egyéniesítés olvasható, egyéni jó kontroll, normakövetés

G20 Zártság/nyitottság p, b zárt, de az árkád fonalasodik zár is nyit is

G21 Gyorsítás egyszerűs ít, fonalas ít gyors gondolkodás, türelmetlenség

G22 Többletvonalak nincs -

G23 Magasság normál kiegyensúlyozottság, egészséges önértékelés

G24 Szélesség normál kiegyensúlyozottság

G25 Forma nincs  el térés  a  többi  betűhöz képest -

G26 Bekötés különál ló önállóság, esetleg énhangsúly

G27 Zónadominencia felső zóna szellemi élet fontossága

G28 Nagyság normál egészséges viszony a világhoz

G29 Szélesség normál mértéktartás, egyensúly a társas kapcsolatokban

G30 Távolság normál hatékony erőbeosztás, az analizáló és a szintetizáló képesség egyensúlya

G31 Kötöttség Kötött e enyhén kötött analizáló gondolkodás, impulzivitás

G32 fonatos  árkád én-hangsúly, ambivalencia (miközben zárkózott, mégis felhívja magára a figyelemet)

G33 szöges  árkád makacsság, merevség néha

G34 Alakja a hurok és ovál nélküli vonalak egyenes elvhűség, önállóság, szabálykövetés

G35 Iránya dőlés enyhén jobbra  dőlő természetesség, kezdeményezőkészsé, sikerorientáció, dinamizmus

G36 Mérete Magasság kics i visszafogottság, önfegyelem, alacsony önértékelés

G37 Szélesség normál komfortérzet, elégedettség

G38 Nyitottság/zártság Körbeérnek e kismértékben nyi tott hol  jobbra, hol  ba lra kiegyensúlyozott nyitottság, de csak zárt körben

G39 Alak/formaváltozások A standard betűformához képest hurkos énvédelem, mások elől elzárt terület

G40 Pozíciók Merre mozdul fel felé mozduló elvágyódás a mindennapokból

G41 Alsó zónában normál kiegyensúlyozott viszony az ösztönélettel

G42 Felső zónában nagy tanulási vágy, szellemi irányultság

G43 Alsó zónában kics i fegyelmezettség

G44 Felső zónában normál fogékonyság, rugalmasság

G45 Alsó zónában hurokkezdemény a fizikai élmények megszerzése fontosabb, mint a megtartása

G46 Felső zónában norma szerint a szellemi élményeit harmónikusan éli meg

G47 Iránya dőlés jobbra   mások iránti érdeklődés

G48 Alsó huroknál felül  kötött élményeit behozza a mindennapokba, ösztönös

G49 Felső huroknál alul  kötött gyakorlati tudás

G50 Megléte Van e kezdővonal nincs spontán kezdetek, közvetlen stílus, lényeglátás

G51 Mérete Mekkora - -

G52 Alakja Forma - -

G53 Iránya Dőlés - -

G54 Megléte Van e végvonal nincs lényegkiemelés, kontroll, az energiák kihasználása

G55 Mérete Mekkora - -

G56 Alakja Forma - -

G57 Iránya Dőlés - -

G58 Mérete Hossz normál realitásérzék, megfelelő döntési készség és önérvényesítés

G59 Magassága A sztenderdhez képest alacsony visszahúzódás

G60 Alakja Forma egyenes célirányosság, határozottság

G61 Horizontális helyzete A törzsvonalhoz képest jobbra  helyezett lendület, ambíció, előrelátás, gyorsaság, delegálás

G62 Iránya A vízszinteshez képest lefelé tartő aktuális fáradtság, elfogyó energia, pesszimizmusra való hajlam

G63 Mérete Hossz nagy alapos önvizsgálat, precizitás

G64 Alakja Forma egyenes racionalitás, határozottság

G65 Iránya A betűhöz képest s iető gyors tempó, előrelátás, kontroll

G66 Irányultsága Dőlés megegyező dőlésű külső és belső kontroll harmóniája

G67 Függőleges helyzete Magassága betűbe vágó erős önkritika, önmarcangolás, analizáló gondolkodás
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Betű Mit mutat meg Jellemző Mire utal

G68 a munka ovál magasabb, mint a törzsvonal alulfoglalkoztatottság, többre is képes lenne

G69 b szeretet zárt, felülről indított bekebelező, mindent meg akar tartani

G70 d tudás, család hurok a törzsvonalon szellemi kihívások igénye

G71 e szellemi önértékelés nem torzult normális a szellemi önértékelése

G72 f férfiszerep plusz hurok az alsó zónában fontos a férfiasság és annak megélése

G73 g szexualitás normál ovál, bekötött (halványan), nagy hurok fontos a szexualitás, meg is valósítja

G74 gy intim kapcsolat a g és y ugyanakkora, nincs bekötve egyik sem, nem 

érnek össze, az oválok nyitottak, hurkok nincsenek

becsüli a másikat, de távol van, nem kötődnek érzelmileg, 

nincs értékelhető szex

G75 i érték-mérték néhol kicsi, néhol nagy ingadozó önértékelés

G76 j pénz lenyúl az alsó zónába, kampóban végződik fontos a pénz megszerzése, a megtartása nem annyira

G77 k kreativitás felső zónában nincs, középső zónában kicsi hurok kevésbé tervező típus, a kivitelezés is kevésbé érdekli

G78 l ismeretek, pedagógus nagy hurok, középzónás bekötéssel fontos a tudás, tanulás, a mindennapokba is lehozza

G79 ly család kapcsolódó, nagy l, kicsi y fontos a család, de önmaga szerepét nagyra értékeli

G80 m társas kapcsolatok kicsi, fonalasodó, szinte nincs a társas kapcsolatok kevésbé fontosak

G81 o önértékelés ingadozó formájú ovál önértékelés ingadozó

G82 r karrier felfelé szálló hajlamos másokat hibáztatni dolgokért

G83 s szerzés hurok a felső irányváltáskor mentális örömöt jelent számára a dolgok megszerzése

G84 sz munkatársi kapcsolatok s és z távol egymástól távolságtartó munkatársaival

G85 t vezetés alacsonyan áthúzott nincs nagy dominanciaigénye
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A tanításért hálás köszönetem 

Griga Zsuzsannának. 

 

4.5 Transzcendentális karmaasztrológiai elemzés 

 

A1 Hemiszféra egyensúly: 

Az uralmi helyzetben lévő égitestek alapján: Személyes bolygók: 

     

Az égitestek zöme a felső részen, a személyes bolygók közül mind. A külvilág visszajelzéseire nagy szüksége van, 
nem lát rá magára. 

Sok égitest van a társ oldalán, ráadásul a személyes bolygók erre ráerősítenek. Sok mindent a társán, másokon 
keresztül tud csak megélni, ez különösen igaz a mindennapokra, hiszen a személyes bolygók mindegyike ezen 
az oldalon található.  

Ez azért nehéz helyzet, mert lényegében nem is lát rá saját magára, de nehezen is tudja önállóan megélni 
magát. A helyzetet bonyolítja a későbbiek elemzése során, hogy az Uránusz az Asc-en ül, közben szemben a 
Chiron a Dsc-en. 

A2 Elemek és minőségek:      

Az elemek alapján látható, hogy túlsúlyban vannak az racionális 
elemek. A föld és levegő erőssége egyfajta erős gondolatiságot, 
logikát és pragmatizmust ad számára. Az, hogy a 
személyiségjelölők is ezekben az elemekben vannak, csak 
hatványozottabbá teszi ezt.  

A férfi és női jegyek aránya kiegyensúlyozott, férfi és női életei nagyjából egyenlő arányban vannak, bár a 
leszálló holdcsomóponttal ez egy kicsit a női életek erősebb hatására utal.  

A tűz elem sérült, itt van a legkevesebb égitest, ráadásul a karmikus sebeket jelölő Chiron is itt van. Ez mutatja, 
hogy nehézségei lehetnek a kreativitással. Az intuíció, inspiráció sérült itt, ami megerősíti az alapértelmezetten 
is racionális személyiségét.  

Minőségek tekintetében látható, hogy a kardinális jegyek túlsúlyban vannak. Nagyon sok indítóerő van benne, 
könnyen kezd új dolgokba. A változó jegyekkel az elengedéssel 
sincsenek problémák, könnyen változtat. A fix jegyek alacsony 
száma és az, hogy a Nap is fix jegyben van, arra utal, hogy 
megtanulandó feladat számára a megszilárdítás, kitartás. 

 

0 5 ()

0 0

Tűz 2 

Levegő 4 

Víz 2,5 

Föld 4 

Kardinális 6,5 

Fix 2 

Változó 4 
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A3 Felettes én: ; 

Kettős felettes énje van, hiszen az uralkodó égitestek, Asc, és leszálló holdcsomópont egyenlő arányban 
helyezkednek el a Föld és a Levegő jegyekben. Ezzel a két energiával és az itt álló archetípusokkal tud 
kapcsolatot teremteni a megtestesüléskor fent maradt részével, a felettes énjével.  

A Bakban az IC van, a Jupiter és a felszálló holdcsomópont. Itt nehezített a kapcsolat, mert személyiségjelölő 
nincs, ugyan az IC a gyökerekkel itt van, de a felszálló holdcsomópont, mint jövőjelölő azt mutatja, hogy ezt  
jegyet még tanulni kell. 

Más a helyzet a Mérleggel, hiszen itt van az Asc, ami személyiségjelölő, ez arra utal, hogy a fizikai testén 
keresztül, de életútjának bejárásával is kapcsolatot teremthet felettes énjével.  

A4 Személyiségjelölők kombinációja: 

 ;; 

Kimondottan racionális személy, minden személyiségjelölő racionális jegyben. Kettő levegő egy föld 
kombináció, ami kicsit szárazzá, az érzelmektől kicsit távolabb lévő személyiséget adhat. Ez a kombináció olyan, 
mint a „homokvihar”, ami mindent letarol, mindenhová eljut. A föld az anyagban, a világban, a 3D-s valóságban 
segít elboldogulni, a két levegő pedig gondolatokkal, szellemiséggel tölti meg. 

A5 Születéskori holdfázis 

 

A lélek az Újhold fázisában itt új inkarnációs ciklusba kezd. Előző inkarnációs ciklusát még nem zárta le, ami 
abból látható, hogy Lászlónál nem üres a 12. ház, a Plútó és a Júnó ott vannak. Ez arra utal, hogy a hivatalos társ 
és a hatalom, transzformáció témáit még nem dolgozta fel, de most is inkább a háta mögé teszi, jelen életében 
sem akarja használni az előző életeiben az érintett archetípusokkal kapcsolatos tapasztalatait.  

Az Újholdas lélek nagyon tudja, miért van itt. Erős az öntudata, nagy indítóerővel bír. Sokszor annyira 
öntudatos, hogy nem is hallgat másokra, sőt esetenként a saját hibáiból sem tanul. 

A6 Aszcendens: 

 

A Mérleg aszcendens kimondottan széppé teszi, de enyhén aszexuálissá is. Vékony, arányos testfelépítésű, az 
arcán lehet egy kis gödröcske, mikor mosolyog. Eleganciát sugározhat. Alapvetően hajlamos lehet a 
tárgyilagosságra, távolságtartásra, de sokszor felszínes lehet.  

Különleges a Mérleg aszcendens, hiszen itt a lélek pont egy ellenkező energiamintázattal kezdi az életét, mint 
ami az a házzal analóg lenne. Ez a tendencia folytatódik is, hiszen a házak következetesen a következő jegyben 
kezdődnek, így olyan, mintha kicsit minden ki lenne fordítva, minden életterületét valahogy máshogy él meg, 
mint ahogy az értelemszerű lenne. 

Nap helyzete Hold helyzete ol Holdz

    hold

Jelölő Jegy Ház Körülötte Ura Fő fényszögei Aszteroidák Kentaurok Állócsillagok
Tezcatl ipoca, Sokrates  Algorab 

Kassandra, Persephoné,

Nemesis , Antigoné, Nestor

(kisbolygó)

Sadalsuud 
  -    As  //11 (0A08)
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A Mérleg maga a „nem én” megélése, itt pont ezzel kell megélnie saját magát. Majd a társat kell 
önérvényesítően, ami a Kos jegyében fog kibontakozni. A társ fontos számára.  

Hajlamos lehet konfliktuskerülésre, túlzott kompromisszumkészségre a Mérleg energiájával. 

Érzelmi kérdésekben alapvetően fontos lehet számára az értelem. A kiegyensúlyozottság és a szépség fontos 
számára. 

Az Uránusz felpörgeti, felgyorsítja, nyitottabbá teszi. Önfejűséget, öntörvényűséget kölcsönöz neki. Hajlamos 
lehet akár kiszámíthatatlanságra is és okozhat meglepetéseket, különösen a szerelem vagy a vállalkozások 
terén (mivel az Uránusz az 5. ház ura). Önmagában nehezíti az elköteleződést és erősíti a szabadságvágyát 
életében. Az Uránusz szokatlan kisugárzást is kölcsönözhet neki, de sugallhat egyfajta folyamatos 
nyugtalanságot is. 

Mivel a Hold egy trigont vet az aszcendensre a 9. házból a lélek és az én, a fizikai való egy áldásos kapcsolatban 
van, egyrészt képes lehet beleérezni dolgokba, másrészt életútját a felsőbb tanulmányok, a világnézet és hitbéli 
kérdések valamint a külföld témája áldásosan segíti. 

Az aszcendens körüli aszteroidák arra mutatnak, hogy jó szónoki képességei lehetnek (Socrates), de sokszor 
nem figyelnek rá (Kassandra). A sors felvállalása is megjelenik (Perszephoné), a bölcsesség (Nestor), de a földi 
törvények elleni lázadás (Antigoné) is. 

A hatalom, sötét mágia, a varázslat, de a pusztító része (Tezcatlipoca) sem állhat távol tőle, legalábbis lehetőség 
szintjén hozta magával. Figyelnie kell, hogy ne váljon bűnbakká és ő maga se hibáztasson másokat igaztalanul 
(Nemesis). 

Az állócsillag kapcsolatok nagy erejű, más dimenziókból származó okkult tudásra utalnak (Sadalsuud), sőt a 
mágia és titkos tudás itt is megjelenik, nagyobb mélységei lehetnek nyitottak számára (Algorab).  

A7 Hold:

 

Helyzete: extrém deklinációban – 26°00’ 

Az Ikrek Hold az egyik „leglazább” Hold. Könnyedsége abban is megnyilvánul, hogy nem melengeti a sérelmeit, 
képes a dolgokat lelkéből elengedni. A jelenben él, nincs se múlt, se jövőtudata, ettől néha nagyon zűrösnek 
tűnhet, mert könnyen változtatja az elképzeléseit. Szereti a tudást, rettenetesen kíváncsi. Fontos számára, hogy 
egyszerre többféle mentális kihívás érje. Hoz magával egy olyan képességet, amellyel el tudja különíteni a jót a 
rossztól. Nem túl érzelgős, sokszor hűvös lehet. Az érzelmek nem az erőssége és a kötöttség sem ezért kihívást 
jelenthet számára az érzelmi megállapodás. Ezt csak erősíti az Uránusz együttállása az Asc-sel. Sokszor hajlamos 
lehet egy kis felületességre.  

A 9. házban a Hold lélekből kívánkozik a távolságokba. Külföldre, messzire, vagy szellemi magaslatokba. Fontos 
lehet számára a tanulás és világnézet, esetleg a hit. Mivel Ikrek jegyben van, a kíváncsisága a távoli dolgok 
irányába nagyon erős lehet. Fontos lehet életében az utazás. Akár úgy is, hogy nem tudja, másnap hol ébred. 

Vallásos, világnézeti kérdésekben hajlamos lehet változékonyságot produkálni. Az Ikrek jegye képes is ezt 
támogatni. Amit egyik pillanatban gondol világnézeti kérdésekben, akár gyorsan meg is változhat. 

Jelölő Jegy Ház Körülötte Ura Fő fényszögei Aszteroidák Kentaurok Állócsillagok

  Atropos  

  Geisha Rhadamanthus

 



  9. 
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A Hold extrém deklinációban van, ami összeköttetést ad számára a személyes tudatalattija és  az univerzális 
tudat között. 

A Hold és az Asc-en ülő Uránusz között egy trigon van, ami a lelkének szabadságát erősíti. Azt, hogy az Ikrek 
könnyeddé teszi csak erősíti, hogy az Uránusz olyan mértékű lelki rugalmasságot ad számára, ami bármilyen 
helyzetben segíti az alkalmazkodását. Épp ezért nagyon rosszul viseli a kötött és korlátozott helyzeteket. 
Egyetlen kényszerítő erőt ismer, az a belső kényszer.  

A Hold szextilben van a Dsc-en ülő Chiron-nal, ami utal a lelkében egy nagyon mély karmikus sérülésre, melyet 
a párkapcsolatok témájában szerzett, de arra a termékeny harmóniára, ahogy ezek kapcsolódnak, és amivel a 
lelki könnyedsége most ennek feloldásához hozzá tudja segíteni. Ez az oldott oppozíció kiegészül a születés 
uralkodójával és egy trapéz konfigurációt alkot (Ld Konfigurációk). Ezt  tovább támogatják a női életeiben 
szerzett tapasztalatai arra vonatkozóan, hogyan lehet e sérülésekből adódó tehetetlen dühöt termékeny, 
alkotó energiává alakítani (Fekete Hold Lilith bi-kvintil). 

Együtt áll az Atropos (szembesülés a halállal) valamint paralelben a Geisha (gésa, az örömszerő nő) 
aszteroidával, valamint paralelben ott van a Rhadamanthus kentaur is (karmikus törvények elfogadása). A 
lelkében hozza a halállal való szembesülés után a karmikus törvény elfogadásának képességét, de a női nem 
általi örömszerzés emlékeit és vágyát is. 

A8 A Hold napi haladási sebessége: 14°57’ 

A Hold születése pillanatában gyorsan járt, ami arra utal, hogy gyors intellektusú, előző életeinek tapasztalatát 
könnyen és gyorsan át tudja kódolni. 

A9 Nap és a Merkúr: 

 

A Nap a Bikában az anyagi javak megteremtését tűzte ki célul. Mindezt persze úgy, hogy közben az életet is 
szeretné élvezni. Fontos számára a szépség, de az is, hogy birtokolhasson. Saját magát a fizikai világ 
megtapasztalásán és kiélvezésén keresztül szeretné felépíteni. Fontos számára a tökéletesség és szorong saját 
tökéletlensége miatt.  Fel kell ismernie és meg kell értenie saját teremtőerejét, hogy anyagi javai miatti 
frusztrációját le tudja küzdeni. 

A Nap megélése jellemzően később, 30. életév után kezdődik. A 8. házban az élet rejtett dolgai iránt 
érdeklődhet. A titkok, a tabuk, a mélységek vonzhatják. Érdeklődhet a halál kérdései iránt, de ugyanakkor a 
szexualitás témája is fontos számára, ahogy maga az orgazmus is a „kis halál” és erős transzformatív energia. 
Feladatai vannak karmikus adósságok témában. Remekül megélhető itt a Nap az ezotéria és a pszichológia 
területén. Későn érő típus lehetett és fiatalkorában akár befelé forduló is lehetett vagy volt életének egy kis 
elzárt része másoktól. 

A Nap is kap fényszöget a Fekete Hold Lilith-től, kényszerítő erővel (Quindecile) hat a fizikai teremtésen át 
megvalósuló transzformációra maga az termékeny, női (Istennői) energia, amely a tehetetlen düh 
átalakításából származik. Mindezt az anyagi javak házából (2. ház), ami a teremtés minőségét erősíti. A Nap a 
Sötét Hold Lilith-el egy bi-szeptil fényszöget alkot, ami arra utal, hogy sorsában kézzelfoghatóan érződik az átok 
felvállalása és egyfajta „kereszt magára vétel”. A két Lilith-tel és az aszteroida Lilith-tel egy érdekes alakzat 
rajzolódik ki (Ld Konfigurációk). 
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A Nap és Jupiter között egy szeszki-kvadrát van, ami olyan konfliktushelyzetekkel szembesíti a saját 
személyének esetenkénti túlértékelése kapcsán, amin már sokat dolgozott életeiben, most fel is oldhatja. Ezt 
segíti, hogy a fényszög trigon energiákat köt össze, a föld jegyekben jön létre, ami egyfajta szerencsével, 
különlegesség érzéssel töltheti el.  

A nap együtt áll a Hungaria (Magyarország, mint haza) és paralel az Apophis (kataklizma, pusztítás, az 
elemekkel szembeni kiszolgáltatottság), a Hathor (szépség, termékenység), az Arachne (tiszteletlenség túlzott 
önteltség miatt) és az Elektra (bosszú) aszteroidákkal, valamint szintén paralel a Chariklo (a transzmutáció 
áldozathozatala, gyógyítás) kentaurral.  

Paralel az Arcturus ( inspiráció, hírnév, a munkán keresztüli siker) állócsillaggal áll együtt a Nap. 

A külfölddel kapcsolatos vonzalma ellenére fontos lehet neki hazánk. Hozza magával a pusztítás és a teremtés 
energiáit egyszerre. Előfordulhat, hogy néha elszállhat az önértékelése, ami tiszteletlenné teheti másokkal 
szemben. Rendelkezésére áll az az energia, amely sikeressé teheti munkájában. A gyógyítás, mint lehetőség ott 
van számára, ezt  egy nagy mértékű átváltozással érheti el. 

A Merkúr szintén a Bikában van, tehát a tudatos fejlődése, gondolkodása, intellektusa és kommunikációja 
harmóniában van. Alapvetően józan paraszti észű, pragmatikus gondolkodású, de néha önfejű és  dogmatikus 
tud lenni. Kommunikációja megfontolt, óvatos is lehet, de alapvetően törekszik a szépségre. A VII. házban áll 
együtt a Sednával (szétdarabolódás általi teremtés, elárultság), a Vestával (fókuszált figyelem) és a Vortex-szel 
(irányíthatatlan események). Ez hozhat egy olyan problémát, hogy hiába figyel és koncentrál, nem tudja a 
beszédét irányítani. Ez megnyilvánulhat például dadogásban, ami nem biztos, hogy állandó, de stresszes 
események kiválthatják (pl a házastárssal történő konfliktus, amire egyrészt a VII. házbéli helyzete, másrészt a 
12. házból a Plútó és a Junótól érkező kvinkunxok utalhatnak, amik bidirekciósak, ezért könyebben 
feloldhatóak). Ez a Merkúr-Sedna-Vesta-Vortex többes együttállás több alakzatban részt vesz (Ld. 
Konfigurációk), a képlet egy jelentős pontját képviseli. 

A Merkúr bidirekciós kvinkunxot alkot a Nyilas Neptunusszal, ami a jósló álmokat, tisztánlátást hozhat.  

A10 A születés uralkodója: 

 

A születés uralkodója a Transzplútó, ami az átmenetet, világok összekötését szimbolizálja. Mivel a X. házban 
van, László számára a karrier területe jelentheti a megélhető sikert. 

A Holddal és a Dsc-sel alkotott fényszögei egy Trapéz alakzatot alkotnak (Ld. Konfigurációk). 

Több aszteroidával, kentaurral és állócsillaggal is együtt áll. Együtt áll a Rhadamanthus kentaurral 
(igazságosság, karmikus törvények elfogadás), ami azért lényeges, mert ugyanez a kentaur a Transzplútóval 
szextilt alkotó Holddal paralel áll együtt. Erre a konfigurációnál térek ki. 

A Makemake (teremtő erő), Academia (tudomány átadása), Darius (birtoklás, gazdagság) együtt áll vele, 
paralelben pedig ott van az Athur (hős király, kutatás), az Ishtar (szerelem és háború), a Neith (vadászat, 
pusztítás általi teremtés), a Proserpina (idegen helyre menekülés) és a Berenike (önzetlen, szerény áldozat) 
aszteroidák. Állócsillagok közül együtt áll a Duphe-val (pszi képességek, életerő) és paralel az Aldebaran-nal 
(siker, népszerűség) és az Alhena-val (különlegesség, elhivatottság). 
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Az látszik, hogy ha az útjára lép, és a hivatását végzi, amire karmikusan készült, akkor képes lehet munkájával, 
önzetlen tanításaival (ami akár a példamutatás is lehet), megvívva a csatáit, sikert, pénzt, népszerűséget elérni. 
Használhatja a karrierútján különleges képességeit is. 

 

A11 A Szaturnusz: 

 

A Szaturnusz az Ikrekben fél a szellemi szabadság elvesztésétől. Hajlamos lehet cinizmusra. Intellektuális 
képességek témájában és kommunikációban összeszedett, koncentrált és komoly. Következetes gondolkodású, 
képes a dolgokat mindkét oldalról megvizsgálni. A 8. házban áll, ahol a Nap is. Tudatos szorongásai lehetnek 
akár a halállal, akár a tabukkal kapcsolatban, de lehet benne tartás- és ez a legvalószínűbb- az okkult, ezoterikus 
tanokkal kapcsolatban. Mindez azért érdekes, mert ebben a házban van a Nap is, tehát ugyan itt szoronghat, 
mégis meg akarja csinálni, mégis vonzza ez a terület. Ez egy karmikus teher is lehet, hiszen a 8. ház a karmikus 
adósságok háza. 

A már említett VII. házas Stelliummal decilt alkot, ami utalhat arra, hogy ha az esetleges kommunikációs 
nehézségein dolgozik, akkor ezt profi szintre viheti. Ehhez csak kitartó munka kell részéről.  A Szaturnusz tri-
decilt kap az Vízöntő Astrea-tól is az 5. házból, ami utal arra, hogy a különböző inspiratív eszközökön át kapott 
ismeretekkel, ha stabilan foglalkozik velük, az akár az egész inkarnációs ciklusra is vonakozhat és azokkal sorsot 
változtathat. Itt nem zárnám ki a channeling  különböző lehetőségeit sem, amire a X. házas Transzplútó ténye 
ráerősítene. 

A Chironnal alkotott szeptil fényszög egy misztikus kapcsolatot teremt a karmikus sérüléseivel. A rejtett dolgok 
kibányászása, tabuk feszegetése és az ezzel való foglalkozás gyógyítja a karmikus sérüléseit is. 

Együtt áll az Asclepios (gyógyítás), valamint paralel a Logos (ige, kimondott szó teremtő ereje), a Thetis 
(anyaistennő), az Achaia (görög terület) és Dione (eső és forrásistennő) aszteroidákkal. A Dionysos (módosult 
tudatállapot, víziók, tisztánlátás) aszteroida mind hosszúságiban együtt áll, mind paralelben a Szaturnusszal. 
Paralel ott van rajta a Praesepe Cluster (erős belső késztetés a létezésre, csillagkapu) is. 

Ha a Karma Ura együtt áll a Praesepe Clusterrel, az egy nagyon erős vágyat mutat arra, hogy a szülött létezni 
akar. A paralel együttállásba ráadásul belép a Leszálló Holdcsomópont, így maga a jövetele a maga 
tapasztalataival együtt is erősen utal arra, hogy valamilyen erős motivációja volt az inkarnálódásra. Ráadásul 
Újholdas lélek ezért valószínűleg egyszerűen berobbant a létezésbe. Hozta magával a tisztánlátás képességét és 
annak a lehetőségét, hogy felhasználja a szavak teremtő erejét. 

A12 A Chiron:

 

A Chiron a Kosban arra utal, hogy a személyes kreativitásával kapcsolatosak a karmikus sérülései. Adódhattak a 
túlzott önérvényesítésből is. Az erőszak-erőszakolás, gyilkos-áldozat témakörök itt lényegesek. A Dsc-en áll, ami 
azt mutatja, hogy a párkapcsolat témája sérült, ez az egyik legérzékenyebb terület, ahol gyógyulni kell. Ezt 
leginkább saját maga gyógyításával tudja megtenni, ahogy ő gyógyul, úgy a társával való viszonya is.  
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Együtt áll az Eris-szel, ami a drasztikusan megváltozó külső körülményeket szimbolizálja. Karmikus sérülései 
adódhattak abból, hogy gyökeresen megváltoztak a körülményei, élethelyzete. Quindecilet vet rá a 12. házból a 
Plútó, ami a hatalom és a transzformáció égitestje.  

Az Orpheus (gyász, veszteség, művészet) aszteroida áll vele együtt, paralelben pedig a Huya (esőisten), az 
Atropos (sors felvállalása, halállal való szembesülés), a Leonardo (művészet), az Altjira (teremtés) és a Zoser 
(egyiptomi király). Az Anahita (vizek, termékenység istennője) hosszúságiban és paralelben is együtt áll vele. Ott 
van két kentaur paralel, a Pelion (küldetéstudat) és a Huya (a természet befolyásolása, sötét praktikák). Rajta 
van paralel a Betelgeuse (siker) állócsillag is.  

Összességében karmikusan egy olyan sérülés bontakozik ki, ami egy hatalom általi erőszak és elhurcoltatásból 
fakad, vélhetően női életben. Ezt a negatív tapasztalatot kell átdolgozni, hiszen felvállalta, küldetésévé vált a 
gyógyulás és lehetősége van a sikerre. 

A13 A Karmatengely 

 

A leszálló holdcsomópont a már megélt karmikus tapasztalatokra utal. Itt a Rákban van, ami arra utalhat, hogy 
érzelmes. A többi jelölője pont másra utal, de az, hogy eleve hozza az érzelmi tapasztalatokat, mutatja, hogy 
nem egyértelműen hűvös. Sőt, ha sarokba szorítják, kimondottan érzékeny lehet. Sokszor irracionális módon is. 
A X. házban áll, látható, hogy a hivatásához szükséges tapasztalatok rendelkezésére állnak, hozta őket magával. 

Rajta áll a Fortuna (szerencse) és Apophis (természeti katasztrófa) aszteroida is, hozza magával a katasztrófák 
megélésének, de a szerencsés kimeneteleknek a tapasztalatait is. Paralel az Atilla (magyar vonatkozású hős), 
ami hazai kötödéseire is utalhat, és a Logos (ige), ami a kimondott szó erejének tudását mutatja, aszteroidák 
állnak.  

Paralel rajta van az állócsillagok közül a Sheratan (küzdés a végsőkig), a Zosma (üldöztetés, áldozattá válás, 
prófétai képesség) és a Praesepe Cluster (erős akarat a fizikai létezésre). Az elüldözés, áldozat, küzdelem 
témakörei mind ott vannak a múltjában, de (ahogy ezt már a Szaturnusznál vizsgáltam) nagyon vissza akart 
jönni és akart új ciklust indítani. 

A felszálló holdcsomópont a Bakban áll a IV. házban. Karmikus célja a világban élés és abban valamilyen 
maradandó alkotása. Kicsit pragmatikussá kell válni, gyakorlatiasnak, mindezt az otthonban, a családban, 
esetleg valamilyen ingatlannal kapcsolatos területen. A IV. házas helyzete a védikus asztrológia szerint utal arra, 
hogy jelen életével másokat akar szolgálni. 

A karmatengelyre a Plútó vet fényszöget és a felszállóval egy trigont, a leszállóval egy szextilt alkot. A 12. 
házból, ráadásul anaretikus fokon. A Plútó transzformatív ereje nehézkesen lehetett elérhető számára, maga 
mögé rejtette, de olyan 15 éves kora környékén direkcióban kilépett az I. házba, onnantól már lehetett rálátása 
és fel is használhatta. 

Érdekes, hogy a Leszálló biszeptilt kap Uránusz-Asc, a Felszálló pedig a Chiron-Dsc kombinációtól. Az élete 
sorsszerűen előhozza a karmikus tapasztalatokat, míg a társa és karmikus sérülései magát a karmikus 
sorsfeladatot. 
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A14 MC és uralkodója, MC körüli bolygók 

 

Rák MC a gondoskodással, együttérzéssel, hazával, családdal és otthonnal kapcsolatos jövőre, célokra mutat. 
Ura az Ikrek Hold a 9. házban van, ez jelzi, hogy a hivatásában a külföld témájának, illetve a felsőbb 
tanulmányok, hit, világnézeti kérdéseknek kiemelkedő szerepe van.  

A Plútó a 12. házból egy kvintilt vet rá, ami zseniálissá teheti a hatalom és transzformáció felhasználását a 
jövőjében. Ebben nincs kényszerítő erő, a Plútó a 12. házban is van, ezért meg kell dolgoznia. 

A Szaturnusz a 8. házból novillal érinti, ez utalhat egyfajta szilárd, de önfeláldozó magatartásra, de arra is, hogy 
szükség lehet áldozatokat hozni a karrier, jövő érdekében, esetleg újrakezdeni mindent. 

Paralel együtt áll az MC a Rhea (anya, gondoskodó elv), az Anubis (mágia, transzmutáció), Pythagoras (filozófia, 
matematika) és Erato (erotika és művészet) aszteroidákkal. Állócsillagok közül a Wasat (diplomáciai 
képességek, egyensúlyteremtés) hosszúságiban és paralel is rajta van. 

A jövőjében, karrierjében többszörösen benne van a gondoskodás témája (Rák jegy, Ceres a X. házban, Rhea 
aszteroida). Megjelenhet az átalakulás, a művészet is, de az is valószínű, hogy munkája során szükség lehet 
diplomáciai képességeire. 

A15 Húzóbolygó, „legmagasabb” égitest 

A képlet húzóbolygója a Pallasz Athéné a Rákban a 9. házból, mely itt azt mutatja, hogy, nagyon erős a 
késztetése az önálló, okos életre, de mindez a felsőbb tanulmányaiban, hitében, világnézetében mutatkozik 
meg. 

Erejében meg kell említeni a 9. házban álló Mars-Vénusz együttállást. Annyira erősek itt, extrém deklinációban 
is van mindkettő, alakzatban is állnak más égitestekkel, hogy azt gondolom, a képletet energetikailag ez viszi.  

A16 IC és uralkodója, IC körüli bolygók 

 

Az IC a Bakban erős biztonságigényt mutathat a gyermekkorban. Vágyhatott egy stabil, kiszámítható, de 
ugyanakkor szerepeiben letisztult családi közegre. Mutathatja, hogy érzelmeit nehezen mutatja ki. Ura a 
Szaturnusz az Ikrekben a 8. házban, ami utalhat arra, hogy a titkok kutatása és a kíváncsiság ebben az irányban 
érdekes lehet számára. A karmikus gyökerek felkutatása oldhatja az esetlegesen szerzett sérüléseit. Az, hogy 
pont itt van a Pholus kentaur paralelben, ami a több generáción átívelő eseményekre utal mutathatja, hogy itt 
generációs karmikus események vannak a gyökereiben, amit hoz magával. Az eseményekre következtethetünk 
az IC-t érő karmikus vonatkozású fényszögekből. Paralel itt vannak a Borasisi (teremtés és zsarnokoskodás) és a 
Teharonhiawako (teremtés, termény) kentaurok, melyek a teremtésből, termékenységből származó karmikus 
sérüléseire utalnak. De mutathatják, hogy egy zsarnoki apa volt háttérben gyermekkorában. 
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A Chiron a Dsc-ről egy T-kvadrátot vet az MC-IC 
tengelyre Ez kicsit tág fényszög, de jelen van. A 
karmikus sebek, melyeket a társ sorra restimulál, napi 
konfliktushelyzetet hozhat a múlt és jövő megélésében 
és feszítő hatással van arra, hogy gyökereit feldolgozva 
építse jövőjét. Mindez kardinális jegyekben, tehát ez 
újonnan vállalt feladat, lebontásához még hozzá sem 
kezdett.  

Az IC egy érdekes alakzatot alkot a Vénusz-Mars 
együttállással és a Ceres-zel. A karmikus gyökerek 
szinte kikényszerítik a szenvedélyt, és szinte 
kielégíthetetlenné (Quindecile) teszik, közben a Ceres 
ezt egyrészt nevelő, segítő jelleggel behívja (szemi-
kvadrát egymás melletti jegyekben), másrészt az IC-vel 
alkotott kvinkunxa miatt konfliktusokat eredményezhet 
az otthonban, családban. Ez nagyon energikus és erős 
hajtóerőt ad, már-már mániát. Megnyilvánulhat ez a 
mintázat abban is, hogy egyfajta szenvedélyes 
meggyőződéssel és akarattal (Vénus-Mars a 9. házban) a hivatása által (Ceres a X. házban) gondoskodik a 
családjáról. 

Az IC együtt áll az Amor (szerelem) aszteroidával, ami a szerelmi témára utal ismét a karmikus gyökerekben, 
illetve paralel a Hamurabbi (törvény), Nagasaki (katasztrófa), Fantasia (képzelet), Narcissus (szépség, 
öntetszelgés),  Icaros (szabadulás vágya) aszteroidákkal is. Gyökereiben hozza a karmikus törvények tiszteletét, 
fantáziát, a katasztrófák tapasztalatait és egyfajta szabadulás vágyát sérüléseiből. 

A17 Szülők 

A Nap (Bikában), mint apa egy szilárd, megbízható energiát adhatott gyermekének. Következetesség és 
gyakorlatiasság jellemezheti. Az anya az Ikrek Holddal egy könnyed, laza képet fest. Olyan hangulatot adhatott 
a gyermekkornak, ahol inkább haveri szinten tekinthetett rá László. Az is lehet, hogy egyszerűen csak nem volt 
túl erős kötelék. A Hold és Nap közt nincs fényszögkapcsolat, László úgy élhette meg, hogy szülei nincsenek túl 
közel egymáshoz. Felezőpontjukon a Neptunusz mutathatja, hogy vagy nagy szeretet volt mégis köztük, vagy 
valami ködös érzelmi viszony kötötte össze őket. A 8-as házas Nap utalhat apahiányra is.  

Az MC-IC tengely, mint szülők jelölői mutatják, hogy a családi fészket biztosító szülő (ami itt előfordulhat, hogy 
az apa) egy szigorú, kicsit hierachikus szemléletű, erősen visszafogott lehetett, miközben a másik oldalon a jövő 
iránya egy gondoskodóbb, szeretőbb szülői képet  mutat, amit vélhetően az anya képviselt  a gyermek felé 
(előfordulhat viszont, hogy az anyának többet kellett távol lennie). 

A gondoskodó elvet képviselő Ceres az Oroszlánban van, ami egy erős, büszke gondoskodás vágyát mutatja. 

A18 Párkapcsolati elvárások, Dsc, Vénusz, Ceres, Júnó 

A párkapcsolati és szexuális téma nagyon nehéznek és ellentmondásokkal telinek mondható. 

Fontos számára a társ, a hemiszférán is a 3. negyed telített, a személyiségének megélése a társon keresztül tud 
legjobban érvényesülni. Eközben az Uránusz áll az aszcendensén, ami kimondottan önállóvá, 
szabadságvágyóvá, néha már már öntörvényűvé teszi, ami nem kimondottan segíti elő a párkapcsolatok 
harmonikus működését.   

A Kos Dsc a társán keresztül tudja megélni az önérvényesítést és küzdést. Itt tanulási feladat megtanulni a 
konfliktusokat felvállalni, kiállni magáért. A Chiron a Dsc-en áll, amiből látható, hogy az egész párkapcsolati 
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téma sérült. Sérüléseit, melyet az önérvényesítés, akaratérvényesítés területén szerzett, a párkapcsolat 
megélésén keresztül tudja gyógyítani, de maga a párkapcsolat restimulálja is azokat. Ura a Mars ráadásul együtt 
áll a Vénusszal, ami mutatja, hogy fontos számára, hogy a nő, akit megkíván egy kicsit harcias legyen. Van 
ebben némi ellentmondás, mert eközben maga az együttállás a Rákban valósul meg, ami meg a romantikus, 
bújós, érzelem gazdag nő képét festi elénk. Kicsit olyan, mintha arra a nőre vágyna, aki egy harcos amazon, de 
megszelídíthető, természetesen általa. Az, hogy a Vénusz a 9. házban van behozhat olyat, hogy kedvelheti a 
külföldi nőket (a 9. házas Holddal amúgy is szívesen járhat külföldre, esetleg időszakosan, vagy végleg le is 
telepedhet más országban). A 9. ház képes emelkedetté tenni mindent. Az, hogy itt van a Mars és Vénusz 
együtt, azt mutatja, hogy van benne egy erős vágy valamilyen fennkölt, magasabb minőségű szerelemre, a 
Marssal akár a lovagias, a hercegnője kegyeiért megküzdő harcos hangulatát idéző érzésre. Néha el is veszhet 
abban, hogy a szerelemben látja az élet értelmét és képes szerelméért keresztes hadjáratot vívni. 

A hivatalos társ képe, a Júnó, egy más típust mutat. A Mérleg jegye egy hűvös, tárgyilagos, szép nő képe 
rajzolódik ki, de a 12. házban, tehát valahogy eltette maga elől, eltette a háta mögé. Hozza a karmikus múltból, 
de mintha félne kicsit tőle, ezért nem foglalkozik vele. Kérdés, hogy élete során megtalálja e azt a nőt, akit 
elvesz feleségül, vagy a szabadságvágya erősebb lesz és nem meri hivatalossá tenni egy kapcsolatát sem. 

A Ceres, mint a gondoskodás archetípusa az Oroszlánban egy erős, büszke energetikát képvisel, a gondoskodó 
anyatigris képe jön elő. Ez a X. házban, tehát jövőjébe be is tette, hogy ezt a minőséget élni szeretné valamilyen 
formában, vagy ő, vagy gyermekei anyján keresztül. Itt az anyaság témájánál meg kell említeni, hogy a Hold 
mindeközben az Ikrekben van, ami pedig egy laza, könnyed anyaképet hoz be. 

Ez a sok archetípus elképesztő nagy változatosságot mutat energetikailag, nincs összhang a női eszményképei 
között. A Ceres és a Dsc között valamennyire van kapcsolat, tűz jegy mindkettő, a Júnó a Holddal van a 
levegősségével kapcsolatban és marad a Vénusz, amit egy kis tűzzel a Mars archetípus megtölt, de alapvetően 
vizes. Olyan, mintha egy inspiratív, kreatív társra és anyára lenne szüksége, de egy intellektuális, kicsit hűvös 
nőhöz húzná a lelke és ilyet venne feleségül, közben egy érzelemgazdag, erős, harcias nőbe szeretne bele. 

Ezt a fragmentált állapotot erősíti, hogy az archetípusok között diszharmonikus fényszögkapcsolatok jönnek 
létre, amiben az orbiszok kicsit nagyobbak, de a fényszögek létrejönnek. A diszharmóniák ellenére pont ezek 
azok, amik segíthetnek a párkapcsolati nehézségek feloldásában. 

A Júnó- Vénusz (Mars)- Ceres égitestek egy egyenlő 
oldalú háromszöget alkotnak, melynek minden oldala 
feszültséget hozó fényszög. A Júnó és Vénusz között 
feszülő kvadrát egy kardinális kvadrát, új témákat hoz 
be, még el sem kezdte lebontani, napi konfliktusokat 
hozhat a szerelem és hivatalos társ témában. Ráadásul a 
hivatalos társ mintha hátulról, nem észrevehető helyről 
manipulálná ezt az egészet (közel van Plútó). Sok módja 
van annak, ez hogyan nyilvánulhat meg. Akár a szerelme, 
társa szeretné befolyásolni, hogy tegye hivatalossá a 
kapcsolatukat, amit ő nem szeretne. Vagy a hivatalos 
társ mellett van más hölgy, ami problémát okozhat. Vagy 
egy volt feleség és az utána következő szerelmi kapcsolat 
hoz nehézséget (én magam azt sem tartom kizártnak, 
hogy van egy gyermeke egy volt feleségtől és van egy új 
szerelemtől (Merkúr a VII. házban, fényszögkapcsolatban 
a Júnóval és a Vénusszal is). Ebbe kapcsolódik be két 
szemi-kvadráttal a Ceres. Ezek behívó kvadrátok, olyan, 

mintha azért „hívta” volna be, hogy nehogy ez a karmikus teher elhatalmasodjon. Most dolgozhat rajta és 
megoldhatja. Ami a jó, hogy ha ezeket megoldja, az feloldja a Júnó-Vénusz kvadrátot is. Ha meg tudja azt 
oldani, hogy a szerelméről és házastársáról való gondoskodás, vagy a szerelme és házastársa felé irányuló 
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gondoskodása ne nehézségként legyen rajta, hanem egy felvállalt és elfogadott életfeladatként, akkor feszítő 
erő is oldódik benne. Ennek legkézenfekvőbb megoldása a kapcsolatok nyílt felvállalása, a gondoskodás 
tényének elfogadása, akár rögzítése, szerződéses formában is (házasság, élettársi szerződés, eltartási 
nyilatkozat, járadék, gyermektartás, stb.). Ezt a folyamatot viszont sok vita és feszültség kísérheti. 

A Ceres még ha kicsit tágan is, de oldja a maga gondoskodó elvével az életúton és életében lévő 
szabadságvágya és a társra való igény és ahhoz tapadó karmikus sérülések közötti feszültséget. 

A Ceres fontos szerephez jut és ha azt nézzük, hogy a gondoskodás, mint fogalom mennyire fontos számára 
(Rák MC, Rák Vénusz, Rák Mars+ a már említett IC-Vénusz-Ceres kombináció), nyilvánvaló, hogy ez a terület 
sorsának egy kiemelkedő témája. Azt csak külön említem, hogy karmikusan is, mivel a Ceres egy kvinkunx- 
szemi-szextil kombinációval érinti az IC-MC tengelyt. 

A19 Szexualitás 

Rák Vénusz romantikus szerelem, teli vágyakozással, illúzióval, örökké álmai asszonyát keresi, testi-lelki adásra 
vágyik, gyengéd, romantikus nőre, odaadóra, a Rák Marssal pedig ő maga válik odaadó, gyengéd szeretővé. A 
vizes Mars beleérző, gazdag fantáziájú, álmodozó szeretővé teszi, néha szégyenlős lehet viszont. Az extrém 
deklináció itt egy földön túli gyönyör vágyában, egy magasabb minőségű szexualitásra való igényben 
manifesztálódhat. 

Az örömszerzés, örömök háza az 5. ház a Vízöntőben kezdődik, ami arra utal, hogy ezen a területen rosszul 
viseli a kötöttségeket, erős a szabadságvágya, ráadásul ura az Uránusz, amely az Aszcendensen van, tehát 
nagyon lényeges számára, hogy érvényesülhessen a szabadsága. A 8. ház, mint a rejtett szexuális vágyak, a 
Bikában kezdődik, ami mutatja, hogy nagyon fontos fizikai vágyainak megélése. A házban áll ráadásul a Nap, 
ami felerősíti a terület fontosságát. Ettől függetlenül megjelenhetnek gátlások, melyeknek nem fizikai, hanem 
gondolati, intellektuális okai lehetnek (Ikrek Szaturnusz a 8. házban).  

Az, hogy mennyire erős a szexualitás számára az 
mutatja, hogy a 3 fő szexuálfényszög közül mindhárom 
jelen van a képletben, de kiegészül még további a 
szexualitásra utaló fényszöggel, ráadásul a VII. házas 
Merkúrral és vele együtt álló planétákkal egy nagyon 
energikus, nagy hajtóerőt képviselő alakzatot alkot. 

A Mars Vénusz együttállás egyrészt utalhat egy 
harmonikus szexualitásra vagy a férfiszerep 
harmonikus megélésére. Mutat egy nagyfokú 
szenvedélyt, erős késztetéseket. Mindkettő extrém 
deklinációban, ami felerősíti a hatásukat, és egyfajta 
valami földöntúli jelleget, minőséget visz bele. Ezt egy 
napi konfliktushelyzeteket hozó fényszög éri a Plútótól. 
Több szempontból érdekes ez. A Plútó anaretikus fokon 
van, ami valahogy még végletesebbé teszi, mint 
egyébként. A hatalmat és transzformációt megtestesítő 
planéta itt még erősebb önátalakítást kíván. 
Kvadrátolja a Marsot és tágabban a Vénuszt, ami egy 
alapértelmezetten nagyon nehéz ügy. A Mars-Plutó egy erős, akár erőszakos szexualitásra utal, a Vénusz-Plutó 
pedig egy érzelmi „fekete lyuk”, egy olyan helyzet, amiben az érzelmekből és a szexből semmi sem elég.  Ez 
naponta ott van, mozgatja, ráadásul halmozottan, egy erős transzformációs igénnyel. Mintha minden nap mást, 
máshogy, mással akarna. Ez az energia mozog mélyen belül, de úgy, hogy ezt nem látja, nem tudatosítja (12. 
házban van a Plútó) csak valahogy érzi. Ezen a helyzeten az könnyít, hogy ez egy disszociális kvadrát, nem 
azonos minőségű, hanem azonos polaritású jegyekben jön létre, ami szextil energiát hoz be és megoldhatóvá, 
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áthidalhatóvá teszi ezeket a késztetéseket.  Ebben a 
Plútó úgy is megnyilvánulhat, hogy hatalommal 
korlátozza a férfi energiákat és ez, illetve a semmi sem 
elég érzés hoz nála egy szinte bizonyítási kényszer 
jellegű viselkedést vagy vágyat. 

A Vestával egy Kismozdony konfiguráció jön létra, ami 
a egyrészt mutatja, hogy erősen rá is fókuszál erre a 
témára, másrészt a papnői életekben elszenvedett 
erőszakos szexuális cselekményekre is mutathat, de 
pozitív képességet is hoz, hiszen a Vesta segítségével 
tudja transzmutálni azokat a szexuális energiákat, 
amelyek benne mozognak és egyfajta irányított 
szexualitással, erős fizikai koncentrációval és mágikus 
erővel az érzéki örömök magas szintjére tudna lépni. 
Itt szóba jöhetnek a tantrikus érintkezés módozatai is 
felsőbb szinten. A téma kényszerítő erejét az fokozza, 
hogy a Plútó a Dsc-Chiron, a Vesta pedig az Asc- 
Uránusz párostól kap Quindecile fényszöget, ami szinte 

rögeszméssé teszi a témában. 

Ebbe kapcsolódik be a VII. házas tumultus Merkúrral és a Plútó melletti a Júnóval, ezzel egy pár fokkal eltolva, 
de szintén egy pontos Kismozdonyt alkotva. A hivatalos társával való kommunikáció segíthet, egy bidirekciós 
kvinkunx van közöttük, másrészt a Mars-Vénusz együttállással szextilt alkot, ami termékeny harmóniában 
kapcsolja őket össze, ezzel egy szép, de néha harcias kommunikációs modort nyújtva. Ez egy olyan lehetőség az 
életére vonatkozóan, ahol feldolgozhatja, kidolgozhatja magából a szexualitás és a párkapcsolatot érintő 
feszültségeket és hozott karmát. Hozott karma, mert a Plútót a 12. házba tett, de nem messze tőle ott van a 
Júnó is, így a hivatalos társ szerepe is lényeges a témában. A hajtóerő ott van, de minden, ami nehéz lehetne 
ebben az alakzatban, kap egy nagyfokú segítséget, hiszen a kvadrát disszociális, a kvinkunx bidirekciós. Olyan, 
mintha egy trigon és két szextil találkozna a konfigurációban, és ennek az áldása ott is van, de a kismozdony 
hajtóereje is.  

A két konfiguráció egymáshoz viszonyított helyzete is figyelemre méltó. Pár fokra egymás mellett jönnek létre, 
de van közös pontjuk, a Mars-Vénusz együttállás. Tranzitok során a két alakzat egyszerre fog hatást kapni, ezért 
látható, hogy a nagyon érzékeny szexuális téma és a hivatalos társsal való kommunikáció kéz a kézben járnak. 

A szextilhez kapcsolódik az Uránusz is, ami az Aszcendensen van. A Vénuszhoz és Marshoz biszeptil köti. Ez 
mutatja, hogy felvállalta a sorsát, elfogadja, sőt behozza életútjára, kőkeményen megharcol a feladattal. 
Érződik viszont annak az ereje is, ami egyrészt a Mars-Uránusz kapcsolattal gyorsítja (ráadásul ez férfiaknál 
szintén szexualitás fényszög), másrészt a Vénusz- Uránusz kapcsolattal a kötődéssel kapcsolatos nehézségeinek 
megértésében segít.  

A20 Extrém deklinációban lévő bolygók 

Három személyes bolygó is extrém deklinációban van.  Ott lehet egyfajta 
kiegyensúlyozott erő, akarat az életében. A Vénusz nagyon kint van, ami 
különleges pénzkereseti képességet vagy művészi tehetséget ad számára. A Hold a 
személyes tudatalatti és az univerzális tudat között találja meg a kapcsolatot.  

 

 

 26°

 27°23'

 24°37'
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A21 Felezőpontok 

Mivel a Nap és Hold között nincs 
semmilyen fényszögkapcsolat, a 
tudatos és tudatalatti közti 
kapcsolat nem mindig van jelen. 
Ebben az esetben felértékelődik 
a felezőpontjukon álló 

Neptunusz, mely a maga tüzes, kreatív és inspiratív (a Nyilasban van) módján az erőforrások és javak (2. ház) 
megteremtésében vagy megőrzésében játszhat szerepet és ezzel is elősegíti a tudatos és nem tudatos részek 
összeköttetése. 

A Jupiter és Plútó felezőpontján az Astraea van a Vízöntőben a IV. házban közel az 5. ház csúcsához. A 
szupersiker lehetősége a sorsának megváltoztatásában van. 

A Szaturnusz és Plútó felezőpontján pont a Merkúr-Sedna-Vortex együttállás van, ami arra utalhat, hogy a 
kommunikáció szétdaraboltsága és irányíthatatlansága veszteségélménnyel töltheti el, ez akár lehet előző 
életből fakadóan egyfajta kommunikációs elnyomás (nyelvi nehézségek, ami akár egy elhurcoltatásból is 
adódhat). 

A22 Sikerfényszögek, stabilizáló és fékező tényezők 

 

 Pipával jeleztem, ha a fényszög egy konfiguráció része is, ott kerül elemzésre. 

Sikerfényszögek: 

Nap-Neptunusz kontraparalel a tisztánlátás lehetőségét és a hosszú fiatalságot kínálja, a Vénusz-Neptunusz 
bidirekciós kvinkunx pedig a hosszantartó pénz lehetősége. Különösen, hogy a Neptunusz a 2. házban áll. 

Stabilizáló tényezők: 

A Nap-Mars decil a harcos létre utalhat, lehetőséget és tehetséget ad, hogy meg tudja magát védeni. A 
Neptunusz-Júnó szextil olyan kapcsolatra ad lehetőséget a hivatalos társsal, mely egy néha nem evilági 
hangulatot tükröz. Olyan harmóniára, mely megközelítheti a feltétel nélküli szeretetet. A Plútó-Felszálló trigon 
lehetőség ad arra, hogy a transzformáció által a saját karmikusan vállalt célja felé haladjon.  

Fékező tényezők: 

A Nap-Jupiter szeszki-kvadrát olyan helyzeteket hozhat, melyben feloldhatja annak feszültségét, hogy hajlamos 
lehet öntetszelgésre és elkényelmesedésre. Ezen nagyot old, hogy trigon energiákat köt össze (föld jegyekben), 
így ezt jó esélye van megoldani és uralni magában. A Plútó-Chiron quindecile rögeszméjévé teheti azt a 
transzformációt, ami a karmikus sebeiből történő gyógyuláshoz kell. A Júnó-Astraea szeszki-kvadrát arra utal, 
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hogy a hivatalos társa hozhat be olyan helyzeteket, melyek stimulálják a sorsváltoztatást. Itt is trigon 
energiákról van szó, ezért nem éli meg túl nehezen.  

A23  Közrezárt jegyek és tág fényszögek 

A képletben nincs közrezárt jegy, minden jegy energiamintázata 
érvényesül valamilyen életterületen. 

Több tág fényszöge is van, ezek olyan mintázatokra utalnak, 
amiket szeretne, de elérésüket nem erre az életre tervezte be. 

A Plútó és Merkúr között lévő kvinkunx két szempontból is áldásos lehetne. Egyrészt bidirekciós, másrészt föld 
elemekben jön létre, tehát trigon energiákat köt össze. Ez egy nagyon jó lényeglátást, kritikai érzéket adhatna 
neki. Egy képességet, hogy gondolkodásával mélyre kutasson. Mivel ez egy távolodó és tág fényszög, 
valószínűleg vágyik arra, hogy meglássa a dolgok lényegét, de nem mindig sikerül neki. 

A Hygeia két tág fényszöget is kap, az egyiket a Vénusztól. A tiszta tér és egészség planétája a harmóniateremtő 
képességgel remek csapat lenne, de valahogy nem sikerül együtt dolgozniuk, A Hygeia nem tud ennyire tág 
fényszöggel segíteni a Vénusz harmónia és pénzteremtésében. 

A Hygeia a Fekete Hold Lilithel egy tiszta teret és gyógyulást adhatna. A Fekete Hold Lilith a Skorpióban 
mutatja, hogy az elmélyüléssel, a transzformációval vannak nehézségei, a Hygeia pont ebben a jegyben a 
gyógyulást hozhatja. Nem állnak elég szorosan együtt, de a jegybéli helyzetük közös, ezért van összhang. 

A24 Konfigurációk a képletben: 

a)  TRAPÉZ (Oppozíció-Trigon-Szextil kombinációban) 

Transzplútó- Hold- Aszcendens, Uránusz- Descendens, Chiron  

Az Aszcendensen ülő Uránusz és a Deszcendensen ülő Chiron szembeállását két égitest oldja. A 9. házból a 
Holdtól, illetve a X. házból a születés uralkodójától a 
Transzplútótól. Ez a két égitest egy szextillel 
kapcsolódik össze és így kirajzolódik egy pontos Trapéz 
alakzat. Ez egy nagyon jótékony konfiguráció, hiszen az 
oppozíció feszültségét, melyet a szabadságvágyó én és 
a karmikus sebekkel terhelt párkapcsolat között van 
kétszeresen oldja a trigonok áldásával. Itt a 
Transzplútó-Chironnal lehetőséget ad arra, hogy a 
hivatásának és életcél megélése (X. ház Transzplútó) 
teljes gyógyulásra ad lehetőséget, közben rámutat, 
hogy ez a gyógyulás is lehet maga a teljes inkarnáció 
célja. Ehhez az Uránusz-Transzplútó szextil korlátlan 
lehetőségeket ad. A Hold- Uránusz trigon oldása egy 
nagyon szabad lelki világot ad, az Ikrek jeggyel és 9. 
házzal egy könnyű, laza, szabad, világjáró lélek, aki 
remekül tud alkalmazkodni a változó körülményekhez 
(Eris szextil), amik a párkapcsolatában elő is 
fordulhatnak.  A Hold-Chiron kapcsolat azonban 
mutatja, hogy mélyen a lelkében hozza a sérüléseket, 
és erős a vágya a gyógyulásra. A három szextil háromszorosan biztosít termékeny lehetőséget a feszültség 
oldására, mégis a Hold-Transzplútó kapcsolat erősítése és megélése, ami az tudatalatti tartalmak felszínre 
hozatalában és egyfajta ösztönös tudatalatti megélésben nyilvánulhat meg, egyértelműen gyógyító hatással 
bírhat az esetleges konfliktusokra, melyek az én és a mások, az én és a társ témájában felmerülhetnek. Ezt 
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legjobban egyfajta szerepléssel és önkifejezéssel lehet megélni. Ebben külön érdekes, hogy a Rhadamanthus 
kentaur együtt áll a Holddal, a Transzplútóval pedig paralel, tehát a karmikus törvények elfogadása még 
erősebbé teszi a kapcsolatot és megerősíti a tudatalatti késztetések ösztönös megélésében.  

 b) YOD  

  Merkúr, Vortex, Sedna, Vesta- Neptunusz- Júnó 

A Yod a képletből nyílként emelkedik a képletből. Két karmafényszög (kvinkunx) és egy szextil alkotja. Itt A Júnó 

és a Neptunusz retrográd, így a kvinkunxok is bidirekciósak. Ez szerencsés, mert sokkal könnyebben meg lehet 

oldani a jelzett területek közti feszültséget, de a 

megoldás fontos, mert akár meg is betegítheti. A 

Merkúr és a körülötte lévő égitestek, melyek a VII. 

házban a társ területén hozhatnak problémákat a 

kommunikációban, a Neptunusszal egyfajta 

áldozatvállalást mutatnak, mivel a 2. házból, ez lehet 

akár anyagi áldozat a társ felé. Közben látszik, hogy itt 

a hivatalos társról van szó, vagy benne van a képben 

(Júnó), de mégis valamiért elzártan (12. ház). Ennek a 

helyzetnek több forgatókönyve lehet. Előfordulhat, 

hogy a házastárstól elválva él (12. ház, elzárja maga 

elől) és gyermekük felé (Merkúr) anyagi felelősséggel 

és áldozattal (Neptunusz 2. ház) tartozik, esetleg 

közösen támogatják. Lehet egy olyan verzió is, hogy 

esetleg bejött a képbe egy harmadik, fiatalabb 

személy (Merkúr a VII. házban), akit anyagilag 

támogat és a felesége valahol a háttérbe szorul. Az, hogy a hivatalos társával van valamilyen szinte misztikusnak 

tűnő és megmagyarázhatatlan módon is áldozatokat vállaló kapcsolat (Júnó- Neptunusz), az nagyon valószínű. 

Ez lehet nagyon nehéz is, mégis ez az energia fogja segíteni a téma megoldását, mely a Merkúr és a körülötte 

álló égitestek energetikájának megélésében fog csúcsosodni.  

A konfigurációt, ha tovább boncoljuk, látható, hogy több égitest bekapcsolódik és értelmezését kiegészíti. Itt 

kicsit tágabbak a fényszögek, ezért vettem elsőre külön a nagyon pontos Yod-ot. Energiájuk viszont ott van, és 

foglalkoznia kell vele.  

Ha az előző Yod konfigurációt kiegészítjük a Vénusz-Mars konjukcióval, akkor egy nagyon karmikus témát 

vehetünk észre. Két Yod fordul egymásba és ezzel egy olyan Trapéz jön létre, melyben felfedezhető két 

Kismozdony alakzat. Három kvinkunx van benne. A zseniális az, hogy mindegyik bi-direkciós, megoldhatja 

ezeket a témákat, sokszor megélt tapasztalatokat mutat, sokat dolgozott már rajta, most lehetősége van 

megcsinálni. A feladatot a kvadrát mutatja, ami a Vénusz-Mars és Júnó között van. Ez a fényszög a párkapcsolati 

témában már elemezve lett, de itt kijön ennek a mélyen karmikus gyökere. A Neptunusz hajtja a Vénuszt, hogy 

megtalálja a tökéletes szerelmet, valamit, ami égi, amire ráerősít maga a Vénusz 9. házas helyzete. Olyan 

szerelem kell, neki, akivel szavak nélkül is megértik egymást. Szavak nélkül, mégis egy termékeny kapcsolat fűzi 

a Merkúrhoz, ami utalhat a szép, de néha harcias (Mars) kommunikációra a társával (VII. házban a Merkúr). A 

Neptunusz a Merkúrt is hajtja, ami nagyon jó lehetőség arra, hogy tisztán tudjon látni, illetve használja a saját 

intuícióját. Itt is van a dolog kulcsa. A két Yod Apexpontjai a Neptunusz és a Merkúr, megoldása és megélése 

önmagában húzza a szextilekkel és serkenti a kvinkunxokkal a Júnó és Vénusz, vagyis a feleség és a szerető 
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archetípusának ütközését. A Neptunusz Merkúr 

kapcsolatból adódó tisztánlátása, az esetleges jósló 

álmai, megérzései, a jó érzéke, ahogy az irracionálist 

(Nyilas Neptunusz) és racionálist (Bika Merkúr) 

egyensúlyban tudja tartani mind az anyagiak terén, 

mind a társával zajló kommunikációban fontos. 

A Ceres itt is megjelenik. Azon kívül, hogy a már tárgyalt 

háromszög alakzatban stabilizálhatja a Vénusz- Júnó 

ellentmondás megoldását, két tri-decil fényszöggel 

kapcsolódik a Neptunuszhoz és Merkúrhoz. Az a 

gondoskodás, amit a kommunikációjával fejez ki a társa 

felé, vagy ahogy a gyermekéhez fordul, és az 

áldozatvállalás egy egész inkarnációs ciklusra szól. 

Segíthetnek ennek megértésében villanásszerű 

gondolatok, medialitás, módosult tudatállapotokban 

(meditáció, utaztatás) szerzett információk. Az Astraea 

a karma törésének lehetőségére mutat rá a család és gyermekek, vagy vállalkozások által. 

 c) YOD 

  Jupiter-Szaturnusz- Fekete Hold 

Erősen karmikus téma bukkan fel a 8. házból a 

Szaturnusz, 3 házból a Jupiter és az életútra kitett 

Fekete Hold Lilth kapcsolatában. Ebben a Yodban csak 

az egyik bidirekciós, a Jupiter és a Szaturnusz közötti. 

Apex a Szaturnusz, tehát ha azon dolgozik, hogy a 

rejtett dolgok után kutasson (ezotéria, okkultizmus, 

halál, szexualitás), akkor az segít annak a termékeny 

energiának a felhasználásban, ami a tehetetlen düh 

transzformációjából származik, és ebből ráadásul 

gyógyulni is tud (Hygeia a Fekete Hold Lilith mellett). 

Gondjai lehetnek mindeközben a titkos dolgokkal, amit 

a Skorpió Fekete Hold Lilith és a 8. házas Szaturnusz is 

alátámaszt. Nem könnyű feladat neki emiatt ez. A 

Jupiter itt gyenge, esésben van ráadásul retrográd is, 

ezért azt kellene észrevennie, hogy a közvetlen 

környezetében és mindennapokban ő egy közkedvelt 
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és elismert ember. Ez tudná őt támogatni a titkok keresésében. 

Ha tovább vizsgáljuk, látható, hogy a Nap és a Sötét Hold fényszögeket vet az egész konfigurációra. 

A Sötét Hold Lilith a sötét, pusztító energiákat jelöli és azt, hol tudunk visszavonulni, elbújni. Lászlónál ez a 11. 

ház, ami utalhat arra, hogy a barátai, közösségei azok, ahová el tud menekülni, de itt lehetnek pusztító hatású 

dolgai. Ez Mozdonyt alkot a mértéket adó Szaturnusz-Jupiter fényszögkapcsolattal, ami visszafogja ezt a 

pusztító energiát és mederbe tereli. 

A Nap bekapcsolódása feszítő erejű, kényszerítő fényszögekkel az egyes alakzatpontokhoz utal arra, hogy a 

tudatos fejlődése szempontjából (melynek szintén a 8. ház az iránya) ezek lényeges energiák. Itt illuminálja is 

annak a hajtóerejét, amely a titkos dolgok előbányászására irányul. 

 

 d) LILITHEK 

Férfi képletben csak akkor vizsgáljuk, ha valamiért 

prominens. Itt a Fekete Hold Lilith I. házban van, Skorpió 

jegyben, mindhárom összekapcsolódik egymással, tehát 

energetizálódnak, és ezen felül mindhárom kapcsolódik 

a Nappal. Azt gondolom, elég prominensek ahhoz, hogy 

értelmezésüket ne lehessen kihagyni.  

A hétköznapokban hajlamos lehet lázadni elég tüzesen 

Nyilas aszteroida Lilith a 3. házban), majd ebből 

visszavonulva bosszút forralni szisztematikusan a 

közösségek ellen (Szűz Sötét Hold Lilith a 11. házban), 

majd visszatérni az életútra és újra felvenni a harcot és 

a titkos, mély rejtett dolgokkal, árnyakkal megküzdeni 

(Skorpió Fekete Hold Lilith az I. házban). Itt a sors 

tudatos felvállalásána és áldozatvállalásnak az energiái 

hoznak termékeny harmóniát. Szerencsére a Sötét Hold 

pusztító energiáit hatékonyan háríthatja a Szaturnusz és Jupiter fényszög. 

Mindez karmikus szinezettel (bidirekciós kvinkunx), kényszerítő erővel (quindecile) és tudatos sorsfelvállalással 

tölti meg az egofejlődés tudatos irányát (Nap.   

A25 Házak elemzése 

Mivel Mérleg az Aszcendens és a házak következetesen a következő jegyekben kezdődnek, az egész ki van 

fordítva és minden életterület egy vele ellentétes energiamintázaton át kerül megélésre. Ez hozhat olyan 

benyomást, mintha az ember „fordítva lenne bekötve”. Ott ahol a jelent kellene megélni, a jövőben él, ahol a 

jövővel kellene foglalkoznia, ott „carpe diem” módon viselkedik. Ahol az anyagiakkal kéne foglalkozni, ott nem 

teszi, ahol pedig nem, ott nem képes elengedni az anyagot. 
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1. A Mérleg Aszcendens és I.-es ház egyfajta egyensúlyt hoz az életútjára. Az életútját képes objektívan 

vizsgálni és látni. Képes 

lehet saját igényeiről is 

lemondani, bár a rajta 

ülő Uránusz ezt 

nehezen teszi lehetővé. 

Az Uránusz a 

szabadságvágyat hozza 

be, ami az egész 

életútját is végigkíséri. 

Szeretne független 

maradni, miközben a 

társ fontos lenne 

számára. Sugározhat 

néha egyfajta lázadóhajlamot. Alapértelmezetten fontosnak tartja magát. Ura a X. házban, tehát a 

hivatás és karrier területén szeretné magát leginkább érvényesíteni. Hivatásában az egoját kifejezésre 

is tudja juttatni. Életútján képes gyógyulni (Hygeia) és sorsát irányítani (AntiVortex). 

2. A Skorpió jegye itt azt eredményezi, hogy a területen poklokat élhet meg, de itt képes a legmélyebb 

átalakulásokra is.  Az anyagi erőforrások kapcsán lehetnek nehéz napjai. Ura  a Plútó a 12. házban, 

tehát elzárta maga elől. Néha nem tudja pontosan, honnan tehetne szert erőforrásra. A Neptunusz itt 

egyfajta ködösséget hozhat az anyagi javak területén. Nem mindig lát tisztán pénzügyekben. A pénz 

keresésében segítségére lehet, ha megérzéseire, kvázi látomásaira hagyatkozik, engedi, hogy a belső 

sugallat vigye. Lehetnek módosult tudatállapotban (álom, meditáció) olyan ötletei, amelyek 

segíthetnek számára az anyagi javak és erőforrások tekintetében.  Ebben a Merkúrral és a Vénusszal 

való fényszögkapcsolata is segíti. A csúcsán álló Fekete Hold Lilith az anyagi javak témájában hoz 

képességeket női életeiből, melyek az elfojtott sérelmekből való felállás és visszatérés révén történő 

teremtésre irányulnak. 

3. Az alapfokú tanulmányok, hétköznapok, kommunikáció és testvére területe egy optimista életterület, 

ráadásul ura a Jupiter is itt van, ami erősíti. Erre a területre a bőséget hozza, de a Bak jegyében jár és 

retrográd, ezért mindezt a maga visszafogott, korlátozottabb formájában. Néha kicsit többet 

beszélhet, esetenként alkalmazhat barokkos körmondatokat. A tanulás szerepe erős lehet, jól 

beszélhet nyelvet, nyelveket. Valahogy a Bak keménysége nekem a német nyelvet, vagy hasonló 

erősebb, szabályozottabb nyelvtanú nyelvet juttatta eszembe. Lehet hajlama arra, hogy ő maga is 

tanítson. Itt van az aszteroida Lilith, ami a lázadás energiáját hozza, pl. az iskolában lehettek lázadó 

megnyilvánulásai. 

4. A Bak miatt családjába be tud zárkózni, vagy elbújhat a lakásába, hajlamos lehet szigorú szabályokat 

kialakítani otthonában. Szorongásokkal töltheti el a család, az otthon, esetleg ingatlanügyek. Ura a 

Szaturnusz a 8. házban, ami valamilyen rejtett kapcsolatra utal a családban, amihez kapcsolódni 

szeretne, amibe kapaszkodni tud. A Felszálló holdcsomópont azt mutatja itt, hogy választott karmikus 

feladatát a család, az otthon, a régmúlt és a karmikus gyökerek feldolgozásának témakörében tudja 

kibontakoztatni. Az Astraea is itt van, bár közel az 5-ös házcsúcshoz, de érvényesül a területen a 

karmatörő hatása. A család témája hozzá tudja segíteni sorsának megváltoztatásához. 

5. Az örömök, szerelem, szerencse, kreativitás, gyermekek területe kicsit kaotikus, tele szabadságvággyal 

(Vízöntő), vágyik az izgalmas, váratlan örömökre. Ura az Uránusz az Aszcendensen áll, ami arra utal, 

hogy örömét leli az életútjának bejárásában, szeret magával foglalkozni.  

Ház Jegy Ura Házban lévő égitestek Ház Jegy Ura Házban lévő égitestek
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6. A Halakkal a szolgálat, hétköznapi munka, egészség-betegség háza egy szolgálattal, feltétel nélküli 

szeretettel teli terület. Az áldozatvállalás nem áll tőle távol. Ura a Neptunusz az 2. házban áll. Hatással 

van a munkája és a pénzkeresete, vagyoni helyzete egymásra. 

7. A Chiron itt áll, ami mutatja, hogy alapvetően sérült a párkapcsolati terület. Az Eris is mutat a 

változásokra a témában.  A Kosban kezdődik, ez a legaktívabb, legenergikusabb életterület. Ura a Mars 

a 9. házban van, a külföld és világnézet, hit, illetve felsőbb tanulmányok témájára erős hatással van 

társa. A Merkúr jelenléte itt utalhat arra, hogy könnyen és szívesen ismerkedik másokkal, de 

mutathatja egy fiatalabb társ szerepét vagy azt, hogy társa és közte fontos a kommunikáció. Jelentheti 

a közös gyermeket is. Együtt áll a Sednával (szétdarabolódás általi teremtés, elárultság) és a Vortex-

szel (irányíthatatlan események), ami miatt sokszor széteshet a társával történő kommunikáció és 

irányítani sem tudja igazán. 

8. Bikában kezdődik, ami mutatja, hogy alapértelmezetten érzékien közelít partneréhez. Van benne egy 

erős birtoklás szexuális téren. Ura a 9. házban, tehát a számára „élet-halál” kérdés maga a külföld, 

távolság, hit és világnézet témája. Itt áll a Nap, ami bevilágítja és jelentőssé teszi a területet. Le akar 

szállni saját sötét világába. Mégis, a 8. házhoz kötődő dolgok csak később lehetnek fontosak számra. 

Inkább a második 30 évre lehet jellemző, hogy a házzal analóg kapcsolatok, szexualitás, tabuk 

témájával foglalkozni kezd. Itt van a Szaturnusz is, ami a tudatos szorongásokat hozza ide, de ha sok 

energiát visz bele, ez lehet az egyik legsikeresebb életterülete. 

9. Az Ikrekben kezdődik a ház, ami az egyik leglazább életterületté teszi a külföld, világnézet, felsőbb 

tanulmányok házát. Mégis azzal, hogy a Hold itt van, egy elég változékony, hullámzó és ösztönös 

szorongással van töltve. Mivel ez egy Ikrek Hold, nem hajlamos nagyon a szorongásra, ezért ha el is 

kezd aggódni, megrázza magát és megy tovább. A ház ura a Merkúr, ami a VII. házban van, ez 

hajlamossá teheti a társ és párkapcsolat, illetve nyílt ellenségek területét idealizálni, a világnézete 

pedig hatással van társára. A két ház (VII. és 9.) kölcsönösen uralják egymást. Itt van a Vénusz, fontos a 

harmónia, a szépség, lehetősége van külföldi pénzkeresetre. Nagyon aktív életterület a Mars miatt és 

önálló a Pallas miatt. 

10. A hivatás, karrier, életcél háza a Rákban kezdődik, tehát a gondoskodás, otthonteremtés témája 

valahogy fontos a jövő és karrier szempontjából. Ura a 9. házban, a külföld, hit, tanulmányok témája itt 

is bejön és meghatározó. Ráadásul a Ceres a X. házban van 30°-ra az MC-től, ez a gondoskodó elvet 

mutatja, ami a hivatásából jön és abban is hoz nevelő lehetőségeket, melyek karmikus szempontból 

fontosak. Irracionális jegyeket köt össze, ez összhangban van (itt fényszög szempontjából lényegesebb 

az IC-hez menő kvinkunx). A születés uralkodója is itt van, ami a megélhető siker lehetőségét mutatja a 

hivatás által, leszálló holdcsomópont pedig a szükséges karmikus tapasztalatokat is megadja hozzá. 

11. Az Oroszlánban kezdődik, tehát fontos számára, hogy barátai, közösségei kreatívak és inspiratívak 

legyenek. Fontos az is, hogy ő maga ki tudjon tűnni a többiek közül. Mivel ura a Nap a 8. házban van, a 

közösségekért úgy tehet a legtöbbet, ha a már többször említett módon kutatja a rejtélyes, elfedett 

titkokat, karmikus adósságokat. A házban áll a Sötét Hold Lilith, ami figyelmeztet arra, hogy itt 

pusztítóvá is válhat. 

12. A Szűz jegy igényelné a rendet a területen, de az elzárt területen nehéz lehet rendet tartani, ha maga 

sem lát rá, erre időt és energiát kell szánnia, hogy rálásson, megértse. Ura a Chiron a Deszcendensen 

áll, ami arra mutat, hogy a társkapcsolatban egyfajta önkéntes bezártságot él meg (nem csoda az 

Uránusszal az Aszcendensén). Ráadásul itt van a Júnó, mintha a hivatalos társ is el lenne zárva. A Plútó 

a tudattalan átélését, a karmikus bankszéfben lévő dolgok transzformációját tudja itt elősegíteni 
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A26 Progressziós holdfázis, múlt-jelen-jövő 

A progressziós Újholdja 28 éves korában 2000 márciusában volt az Ikrekben, az ekkor elindított dolgok 

meghatározóak lehettek a következő 30 évre, 

tehát a jelenre vonatkozóan is. Mivel Ikrekben 

történt, kíváncsi, tanulékony időszak lehetett, 

nagyon erős lehetett benne a jelenben élés 

érzése, ami egyfajta „carpe diem” életérzésben 

is megnyilvánulhatott. 

Ezt megelőzte az Uránusz trigon januárban, ami eltölthette egyfajta 

sebezhetetlenség érzéssel, érezhette úgy, hogy övé a világ. Az Újhold az 

Ikrekben felerősíthette ezt, azonban 2001 júniusában a tranzit Szaturnusz 

visszatért a radix Szaturnuszához, ami hozhatott olyan életeseményt, ami 

rákényszerítette őt arra, hogy megkomolyodjon, felnőtté váljon. 2003 

környékén a Napíven minden mindennel 30°-ban állt, ez hozhatott sok új 

helyzetet számára. A Chiron is ekkor kvadrátolta magát, ami a karmikus 

múlttal való találkozást hozhatta, akár 

események, akár betegségek formájában is. 

2008-ban volt az első Plútó kvadrát, ami egy 

gyökeres átalakulási folyamatot indíthatott el 

benne, ebben az időszakban akár a halál 

témájával is szembesülhetett. 

2011-ben a progressziós holdfázisa az Első Negyedből, ami egy erősen építkező időszakra utal, egy pihenő 

fázisba, a Telő Holdba lépett. Azóta leginkább a dolgok tökéletesítése, analizálása lehetett a fő irány, egy 

erőteljesebb belső munka, átalakulás van jelen. Ez az idő a dolgok beérése előtti állapot. 2013 környékén, a 

Neptunusz kvadráttal indulhatott benne annak az érzésnek a felerősödése, hogy most már tényleg szeretné az 

álmait megvalósítani, és esetleg ebben az időben akár ezoterikusabb témák felé is fordulhatott. Ekkor a 

progressziós Hold a Nyilasban járt, ami erre rá is erősíthetett. 

2015 februárjában a progressziós Hold átlépett a Bak jegyébe a Nyilasból, ami egy erőteljes feldobott, 

jövőorientált állapotból hirtelen egy ridegebb valóságba ránt le érzelmileg. Egyfajta érzelmi lefagyasztottság 

vehet erőt rajta. A korlátokat kell itt megérezni és meg is érteni. Márciusban erre az Uránusz reagál, hiszen a 

tranzit Uránusz szemben áll a radix Uránusszal. Azt érezheti, hogy le kell rázni a korlátait (ami a Bak-kal és a 

nem túl pörgős holdfázissal erősen jelen van). Mivel az Uránusz az Asc-en van, a tranzit Uránusz a Dsc-re kerül, 

ráadásul ott van a Chiron is, ez itt nagyon nehéz párkapcsolati témákat hozhat be, amiknek a gyökere a 

karmikus sérülésekben van. Nem kizárt, hogy belép valaki az életébe, aki restimulálja ezeket a sérüléseket és 

ezzel változtatásokat hoz az életébe.  

2015 júliusában új holdfázis kezdődik, a Telihold. Ez az időszak a szüreté, végre meg lehet mutatni a világnak, 

mit is tett eddig. Ez a ragyogás időszaka lehetne, de a Bakban van még mindig, ami a korlátozottságot továbbra 

is fenntartja.  Ezen nem könnyít az sem, hogy decemberben a Szaturnusz áll szembe a radix Szaturnusszal, ami 

egyrészt fejbe veri az Uránusz szabadságvágyát másrészt erősíti a korlátokkal való szembenézés 

szükségességét.  
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A progressziós MC 2016-ban átlép a Szűzbe. Neki, akinek a Rák MC-vel a gondoskodás fontos terület, az elmúlt 

évei azzal teltek, hogy valahogy csillogni akart, megmutatni magát. Most, hogy eljutott a Telihold fázisig és 

csilloghatna, valahogy mégis fontosabbá válik a rendszerezés és belső gyógyulás (Szűz progressziós MC). 

2017 júliusa egy kis felszabadulást hozhat. A progressziós Hold elhagyja a Bakot és átmegy a Vízöntőbe. Ekkor 

sokkal lazábbnak, könnyebbnek és szabadabbnak érezheti már magát, a Telihold fázis kiteljesedése is erősebb 

lehet sokkal. 2018-ban eljön a minden mindennel 45°-ban állás a Napíven, ahol több életterület is egyszerre 

válságba kerülhet akár, de ez elindíthat egy erőteljes átalakulási folyamatot. 2022-ben a Plútó trigont vet 

magára, ami tetőzheti ezt a transzformációt, egyfajta újjászületést hozhat számára. A 2023 áprilisa környékén 

történhetnek olyan események, melyeknek hátterében karmikus vállalások állhatnak.  

2028-ban egyszerre lesz Uránusz és Neptunusz trigon. Ekkor egyrészt lebontódhat minden korlát, a lehetőségek 

szabadon áramolhatnak, másrészt új spirituális, misztikus dimenziók nyílhatnak meg László számára. A 

következő progressziós Újhold 2029-ben lesz a radix MC közelében, ami a választott életcélja szempontjából 

meghatározó időszak kezdetét jelentheti. 2030-ban lesz a következő Szaturnusz visszatérés egy másfajta, 

érettebb megkomolyodást hozhat és 2033-ban a Napíven a 60°-os minden mindennel kapcsolatban áll az 

egyfajta öregkor kezdetét jelzi, egy megnyugvást. Lezárul a nagyon aktív élet és egy kiegyensúlyozottabb 

időszak kezdődik. 
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A tanításért hálás köszönetem 

Plitz Zoltán Andrásnak. 

 

4.6 Tarot elemzés 

László életének különböző területeinek intuitív megismeréséhez a Tarot kártyát hívtam segítségül. Az 
ún. Asztrológiai Kör kirakással egy átfogó elemzésre van lehetőségünk, a kapott információk önállóan 
is megállják helyüket, de adalékul is szolgálhatnak az egyéb módszerekkel tett megállapításokhoz. 

A kirakás a „Mi volt a lélek eredeti célja ezen a területen?” kérdésére felel. 

 

 

T1  1.lap  Alaphangulat, az egyén maga, az életút 

VII. Diadalszekér 

A Diadalszekér a Nagy Arkánum egyik lapja. Látszik, hogy fontos terület a saját 
életútja, egy erős, önmegvalósító életet szeretne élni. Képes lehet beleugrani 
dolgokba. „Szekerét” maga szeretné irányítani, néha túlzottan magabiztos lehet. 

T2  2.lap  Pénzügyek, anyagi javak, erőforrások 

XIII. Halál 

A Halál is Nagy Arkánum, ez a terület is fontos számára. Itt a lezárás, elengedés 
témája kerül előtérbe. Előfordulhat, hogy élete során többször kell elengednie az 
anyagi biztonságot és kell újrateremtenie. 
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T3  3. lap  Hétköznapi ismeretek, alapfokú tanulmányok, testvérek 

Kardok 4 

Nyugalmat áraszt a lap. Nem azt a békés nyugalmat, hanem egy hirtelen beállt 
csendet, egy nyugalmat, ahol meg van óvott, védett környezetben meg lehet pihenni. 
Azt üzeni, hogy László az alapfokú tanulmányokban, a hétköznapi dolgokban 
nyugalmat talál, de ezt a nyugalmat sosem ő keresi, hanem kényszerűen áll be. Néha 
rá lehet kényszerítve, hogy egyszerű, hétköznapi dolgokat tanuljon, a mindennapok 
témájával foglalkozzon. Ez jelenthet akár tanulást, de akár egyszerűbb házimunkákat, 
kétkezi feladatokat, mindennapi ügyintézéseket. 

T4  4.lap  Az otthon, család, gyökerek, karmikus régmúlt 

Kelyhek 10 

Nagy boldogságot, örömet mutat a lap. Nagy családi boldogságot szeretne megélni, 
örömet szeretne lelni otthonában. Fontos, hogy biztonságot adjon a család, 
védettséget nyújtson számára. 

T5 5.lap  Örömforrások, gyermekek, vállalkozások, szerelem, szerencse 

VIII. Igazságszolgáltatás 

Ez is fontos terület, hiszen ismét egy Nagy Arkánum jött elő. Az Igazságszolgáltatás az 
igazság, objektivitás, jog és karma lapja. Egyrészt vállakozásaiban igazságos és 
objektív lehet, de ez igaz lehet a gyerekeivel kapcsolatban. A gyermekvállalás témája 
nála karmikus eredetű. 

T6  6.lap  Mindennapi munka, egészség-betegség 

Kelyhek Lovagja 

A lap egy olyan dologra utal, ami nagyon jó és várt és ami itt meg is érkezik. Jó 
dolgokat szeretne kapni és megélni a munkájában, lehetőséget kaphat rá, hogy meg 
is legyen.  Munkakörnyezete harmónikus lehet, egyfajta békés légkör lengheti körül. 

T7  7.lap  Kapcsolatok, partner, társ 

Érmék 5 

A lap a nyomorúságot mutatja. Valamit, amit elveszítünk. Olyan, mintha László 
felvállalta volna, hogy a párkapcsolatában veszteségélményei lesznek.  Életében 
maga a párkapcsolati téma olyan, mintha egy keménységi próbán esne át. Itt nem 
arra kell gondolni, hogy kudarcos a terület, hanem arra, hogy kudarcokat, próbákat 
kell megélnie, de ezt is akarta, ez volt lelkének célja. A próbákon átesve megerősödve 
mehet tovább. 

T8  8.lap  Rejtett, titkolt dolgok, tabuk, halál, szexualitás 

Kardok Ásza 
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Ez a rendteremtés lapja, a dolgok letisztázására irányul. Itt utalhat arra, hogy László a 
titkos dolgok között szeretne rendet teremteni és érzi magában az erőt, hogy tabukat 
döntögessen egyfajta magasabb rendű szellemi rálátással. Egy lehetőséget hozott 
maga számára, hogy a rejtett dolgokat felfedezze magában, és kibontakoztassa 
azokat. 

T9  9.lap  Világnézet, hit, felsőbb tanulmányok, külföld 

Érmék 6 

Itt egyfajta megfontoltságot sugallna a kártya, azt hogy távoli, magas szintű 
dolgokban egyensúlyban kell maradni. Van benne egy segítő szándék is, mintha 
kiemelné az „adás” fogalmát. Szellemi tudását, ismereteit, világnézetét és 
ideológiáját szívesen megosztja, segítséget nyújt ezekkel másoknak. Ez akár a tanítást 
is jelenthet. 

T10 10.lap  Hivatás, karrier, életcél, jövő 

Kelyhek 6 

A jövő szempontjából fontos lehet valamit a múltból elővenni. Olyan, mintha lenne 
valami gyermekkori álma, ábrándja és az lehet a célja, azt kellene megvalósítani, 
abba az irányba kellene menni, mert lelkének a hivatás és karrier területén ez volt a 
célja. 

T11 11.lap  Közösségek, barátok, segítők, galaktikus karma 

XIX. Nap 

Fontos terület ismét, Nagy Arkánum a Nap. A jókedv, öröm, optimizmus sugárzik 
ebből a területből. Jól érezheti magát a barátai társaságában, lehetnek erős segítői. 
Jelentheti azt is, hogy ő maga sokat ad közösségeknek, legalábbis célja volt ebben az 
életében az, hogy ő is beragyoghassa mások életét és árassza a fényt. 

T12 12.lap  Elzárt dolgok, félelmek, remények 

X. Szerencsekerék 

Érdekes, hogy ez a lap jött ki. A Szerencsekerék vagy Sorskerék a sorsszerűen 
bekövetkező eseményeket jelzi, azokat, melyeket el kell fogadnunk. Nagy Arkánum, 
tehát ez is lényeges terület számára. Az elzárt, karmikusan magunk elől is elrejtett 
dolgok elő fognak jönni, és ennek törvényszerűségét meg kellene értenie. 
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5. Mellékletek 

 

5.1 Radix képlet 

5.2 Kézírás 



 



 

 

 

az aláírást adatvédelmi okokból töröltük 
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