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Dr. Janák Lajos:

A HŐSSZERELMES, NYOLCADIK EDUÁRD
(Megjelent az NL Ezotéria XII. évfolyamának 5. számában.)

Eduard király, angol király nem léptetett fakó lován. Uralkodóként az volt a legnagyobb tette,
hogy nem voltak nagy tettei. Mégis örökre emlékezetessé vált, mert szerelméért lemondott
egy világbirodalom trónjáról. Mindössze 326 napig uralkodott! Nem koronázták meg, mert
addigra lemondott a trónról.
1894. június 23-án 21 óra 55 perckor született London richmondi kerületében a Richmond
Parkban fekvő White Lodge kastélyban. György yorki herceg és Tecki Mária elsőszülött
fiaként látta meg a napvilágot. A keresztségben olyan sok nevet kapott, hogy azok leírása
szinte felérne egy névsorolvasással. Maradjunk csak az Eduard mellett. Született még négy
fiú és egy lány testvére is. Érdemes megemlíteni még, hogy amikor Eduard 1936. december
10-én lemondott, öccse, Albert herceg követte a trónon VI. György néven. Ugyanekkor Albert
idősebb lányát, Erzsébetet jelölték meg, mint trónörököst. Tehát a mai Erzsébet királynő
valójában, VIII. Eduard unokahúga.
Trónörökösnek-királyfinak lenni sem könnyű. A rang és a cím erős jellemet, emberi tartást
követel, ami bizony már korán szigorú szabályokhoz kötött nevelésben nyilvánul meg. Őket
nem a szülők nevelik, hanem dadákra, nevelőkre bízzák a gyermeket. Ennek a kis
trónörökösnek már korán el kellett bocsátani a nevelőjét, mert rosszul bánt a kicsivel, sőt
olykor kínozta is. Nem csoda hát, ha később, azután azt írta: „apám félt az anyámtól, én
féltem az apámtól és ugyancsak teszek róla, hogy a gyermekeim féljenek tőlem”. Azért tudott
szeretni is és ugyancsak volt része szeretetben. A magántanárok mellett Viktória királynő
halála után, szülei hosszú birodalmi körútra indultak és testvéreivel együtt nagyszüleikre, VII.
Eduard királyra és Alexandra királynőre bízták, akik szeretettel halmozták el az unokákat, 13
éves koráig. Ezekben az időkben kapott Eduard mumpszot kapott. Állítólag emiatt nem
lehetett később gyermeke.
Miután VII. Eduard elhunyt, az apa V. György lépett a trónra, akinek gyermeke Eduard
automatikus két hercegi címet is kapott. 1910. június 23-án születésnapi ajándékként a
trónörököst megillető walesi hercegi cím is az övé lett.
A trónörökösnek nem volt erős oldala a tanulás. Tengerésztiszti képzésbe kezdett, amit
három hónap után meg is szakított. Ezután az oxfordi egyetemre ment. Legnagyobb
teljesítménye az intézmény lovaspóló csapatában elért sikerei voltak. Nyolc szemeszter után
diploma és fokozat nélkül otthagyott csapot-papot. Aranyifjúként élt már akkor. A rossz
nyelvek szerint infantilis fiatalember volt. Inkább annak lehetett igaza, aki azt mondta, hogy
későn érő típus.
Vessünk végre egy pillantást a születési képletére. Az összkép alapján ez egy meglehetősen
jó horoszkóp, némi apró, de akár súlyosnak is nevezhető hibával. A Napja a Rák, a Holdja a
Halak jegyében van. A két fővilágosítót a lehető legkedvezőbb, trigon fényszög kapcsolja
össze. Érzékeny ember, mondhatni férfi létére akkora lelke van, mint egy nőnek. A Hold az
első, a Nap az ötödik házban van, tehát a vállalkozó szellem és főleg a szerelem rendkívül
fontos szerepet játszik az életében és ebből arra következtethetnénk, hogy ezen a téren a
lehető legszerencsésebb ember. Sajnos ez csak részben van így, mert ugyanez a Nap a
férfias szerelmi lángolást képviselő Marssal a legkedvezőtlenebbnek mondható, 90 fokos
fényszögben van. A szerelmi boldogságot viharos jelenetek, botrányok, csalódások kísérik.
Ugyancsak érdekes a két sorsbolygó (nevezhetjük karma bolygóknak is) szintén trigonnal
kapcsolódik egymáshoz. Az ilyen konstelláció még a legnehezebb képletet is feljavítja. Arra
is következtethetünk, hogy akinek ilyen van a képletében az kegyeltje és nem adósa a
sorsnak. Még a hányatott sorsú emberek esetében sem. A Jupiter egyébként a tizedik ház
ura. Ez a szakasz mutatja az életcélt, a hivatást, az egzisztenciát. A Jupiter egyébként a
negyedik ház végén található és még így rangvesztetten is utal az előkelő, királyi
származásra. Mivel ez a szerencsebolygó olyan közel van az ötödik szakasz csúcsához,
hogy hatása már ott is érvényesül, mondhatjuk, hogy a szerelemben találta meg élete célját.
Ezen az életterületen teljesedett ki a karmája, illetve minden célja.
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A képlet Ascendense a Vízöntő 2. fokán van. Amíg a Nap a tudatot, a saját világlátást
tükrözi, a Hold pedig az ösztönöket és az érzelmeket képviseli, addig a két fő tulajdonságot
az Ascendens jegye valósítja meg. Ugyanúgy, mint amikor valamit eltervezünk, az
érzelmeinken át elképzelünk, azt a kezünk valósítja meg és szinte sohasem úgy, ahogyan
szeretnénk. Nos tehát a Vízöntő emberről elmondhatjuk, hogy a kor embere. Hiszen ezt a
korszakot éljük. Ez a jegy emberszeretővé tesz, nyitottságot ad minden szellemi, technikai és
gyakorlati újdonság iránt. A Vízöntő mindenkor igyekszik megőrizni a függetlenségét, fütyül a
hagyományokra, nem tűr korlátokat, a saját útjait járja. Az első házban lévő Holdnak
köszönhetően ezen kívül erős az empátia készsége és a szeret akár kapja, akár adja, a
lelkéig hatol. Közülük sok az igazi forradalmár, akár a polgárpukkasztó is. Mindennemű
kapcsolatban megőrzi a függetlenségét. Sokszor el lehet mondani, hogy mellette könnyű
élni, de vele együtt nem egyszerű.
A sok, már szinte túlzottnak tűnő erény mellett, végre nem mehetünk el szó nélkül egy nem
csekély hiba mellett sem. A Rák Napú emberekről sokan úgy vélik, hogy inkább gyengék,
sodródók, ami alaphelyzetben sem igazán fedi a valóságot, mert legalább olyan makacsok,
kitartók, sőt ha kell zárkózottak is, mint a szemben lévő Bak jegy gyermekei. Ez az ötödik
házban lévő Nap, mint már említettem, nagyon kedvezőtlen fényszögben van, pontosabban
kvadrátban a Marssal. Ez a bolygó a mitológiában a háborúk istene. Fékezhetetlen
indulatokat támaszt az ilyen emberben, amin csak a Rák kitartó türelme uralkodhat ideigóráig. A Mars egyébként a pénzügyeket képviselő, második ház csúcsán van. Ezek szerint a
pénzzel nem tudott bánni, mondhatjuk szórta is a pénzt. Ezzel a konstellációval minden
vagyonát, az utolsó fillérig dámákra költötte volna, ha nem királyi család sarja. A pénznek
mégiscsak bővében volt, egyrészt mert állandóan levelekkel ostromolta apját, a királyt újabb
és újabb támogatásokért. Ezen kívül, például amikor a II. Világháború idején – elsősorban
azért, hogy távol tartsák a politikától -, kinevezték a Bermuda szigetek kormányzójává. Az itt
begyült pénz is az ő kezéhez jutott, és ebből bőven tartalékolt saját magának is. (Megharcolt
érte.) Volt esze a pénzszerzéshez, mert a Merkúr trigon fényszöggel támogatja a Marsot. Így
is igazolódott a mondás, miszerint „többet ésszel, mint erővel”. A Mars és a Nap kapcsolata
arról is árulkodik, hogy sok ellenfele, ellensége volt, mivel a Nap a hetedik ház ura. Azt is
megkockáztathatom, hogy saját ellensége is volt egy kicsit. A nép mindig is szeretetébe
fogadta, erre utal a Hold, a tömegeket képviselő planéta kapcsolata, a Nappal.
Fiatalon, sőt még később is sokat járta a világot. Megfordult mindenütt, leggyakrabban
talán Európában, sőt Magyarországon is, ahol ugyancsak rajongtak érte. Nagy nőcsábász
volt. Elsősorban elvált, vagy férjes asszonyok kegyeit kereste, illetve talán inkább ilyenek
keresték az ő kegyeit. Nem csoda, ha ezek után az apja, V. György azt mondta, hogy
„miután meghaltam, ez a fiú 12 hónapon belül tönkreteszi magát”. Pedig jó
beszédkészségének, fess megjelenésének köszönhetően ügyes diplomataként, nem
egyszer helyettesítette apját, tárgyalt és intézkedett a nevében.
Számára a végzet asszonyával, Wallis Simpson-nal állítólag 1931-ben ismerkedett meg,
aki 1927-ben vált el első férjétől. A hölgy 1896. június 19-én született az Egyesült
Államokban. A megismerkedésükig és utána is igen zajos életet élt, állítólag „férfifaló” volt.
Ezt nemcsak a bőséges pletykákból lehet tudni, hanem a titkosszolgálatok alapos
részletekre kiterjedő vizsgálataiból is. Simpson két házasságot is kötött, mielőtt Eduardhoz
ment. Az elsőt 1916. novemberében, a másodikat 1928. júliusban. Simpsonról sok mindent
beszéltek és leírtak, beállították önzőnek, érdekembernek. Mondták, hogy nem szerelemből,
hanem csak címért, rangért és pénzért ment hozzá Eduardhoz. Lehet, hogy ebben is van
valami, de azért a mondottak legalább egy kicsit távol állnak az igazságtól. Tény, hogy a
hölgy horoszkópját nézve például a két sorsbolygó, a Jupiter és a Szaturnusz, Eduarddal
ellentétben éppen egy nehéz fényszöggel, kvadráttal kapcsolódik, ami a legjobb
konstellációkat is gyengíti. Igaz, hogyha két ember szereti egymást, soha nem szeretik
egyformán a másikat. Aki jobban szeret, az egy kicsit alárendeltebbé kénytelen válni. Én a
két horoszkóp összehasonlítása alapján nem vonnám kétségbe a szerelem elfogadhatóan
kölcsönös tényét. Arról is szól a fáma, hogy Simpson csalta a férjét. Eduardért sem tenném
tűzbe a kezem.
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1936. novemberében Eduard már, mint király magához rendelte a miniszterelnököt, hogy
miután Simpson válása megtörténik, feleségül fogja venni a hölgyet. Baldvin, a
miniszterelnök elhőkölt és tiltakozott. Elmondta, hogy az alattvalók nem fogadják el azt, hogy
egy amerikai elvált asszony legyen a királyné. Egyébként sem teheti meg a brit domíniumok
királya és India császára, emellett ő az anglikán egyház feje. Mindez így összeférhetetlen és
lehetetlen. Eduardnak a miniszterelnök nem hagyott más választást, csak azt, hogy vagy
királyként megházasodik, és alkotmányos válságot hoz létre, vagy lemond és átadja
öccsének a trónt. A király 1936. december 10-én írta alá a lemondó nyilatkozatot. Másnap
este, most már újra Eduard herceg rádióbeszédet mondott, azaz közölte a döntését:
„Lehetetlennek bizonyult számomra hordozni a királyi kötelességek és felelősségek nehéz
terhét, annak a nőnek a támogatása és segítsége nélkül, akit szeretek.” Eduard a következő
napon Ausztriába utazott, Simpsonnal pedig csak hónapokkal később találkozott, szerelme
válóperének a befejezése után. Végre 1937. június 3-án Franciaországban, Tours-ban
kötöttek házasságot. Ezután következne, hogy boldogan éltek, míg meg nem haltak… Ez a
mese. Meg az, hogy ilyenkor tejben-vajban fürödtek, gyermekeket neveltek, minden gond és
baj elkerülte őket. Ám a valóság természetesen más. További életükben fogadásokat
rendeztek, élték együtt a nem túl mozgalmas életüket, gyermekük nem volt, nem lehetett. A
férjről ezt már említettem, a feleségnek egy jóval korábban elhibázott abortusz miatt nem
lehetett gyermeke.
A hatvanas években Eduard egyre gyakrabban panaszkodott, elkezdett betegeskedni.
1967-ben a hasi aortájának aneurizmája miatt operálták. Nem sokkal ezután a bal szemén
levált a retinája. 1971-ben torokrákot diagnosztizáltak nála. Mindent megtettek a
gyógyulásáért, de nagyon csekély eredménnyel. Majd 1972. május 28-án, a 78.
születésnapja előtt egy hónappal elhunyt. Amikor meghalt felesége az ágya mellet ült és
egymás kezét fogták. Wallis 14 évvel tovább élt. Az utolsó időkben betegeskedett,
demenciában szenvedett, többször elesett, csontját törte. Elhunyt 1986. június 19-én
Párizsban. Mindketten a királyi temetkezési helyen, a Victoria királynő mauzóleuma mögött
nyugszanak.
Még egy érdekesség röviden. Akiket a sors szorosan összekapcsol, leginkább
szerelmeseknek, házastársaknak lehet készíteni egy, a közös sorsról szóló horoszkópot.
Ilyenkor általában a két születési időpontot felezzük meg, órára percre pontosan megkeresve
az időbeli felezőpontot. Az így kapott, személytelen horoszkóp magát a kapcsolatot, annak
célját és végkimenetelét mutatja. Ez a karmikus képlet arról árulkodik, hogy mi a feladata a
két embernek egymással és hogyan valósul meg. A két képlet időpontja, 1895. június 22-én
12 óra 42 perc. A képletben a nőt és férfit képviselő, Hold és Nap, a tizedik házban a Hold, a
Nap a Rákban található, ami nagyon jól jellemzi mindkettejüket. Ugyancsak a célt és
végkimenetelt mutató tizedik házban van a Neptun is. Ez a bolygó a hetedik ház ura, tehát a
két ember karmikus célja a szövetség, illetve még inkább a házasság. A házasságot
képviseli az első ház ura, a Merkúr és a szorosan vele együttálló, a hagyomány szerint a
hetedik ház ura, a Jupiter. A két bolygó a vágyak, remények és az önmegvalósítás,
tizenegyedik házának csúcsán állnak. Igen erős, jó fényszögkapcsolatban. Végeredményben
mondhatnánk, hogy az álmok valóra váltak, a közös feladat teljesítve, ami a sors könyvében
meg volt írva, vagy ha tetszik a feladat száz százalékig teljesítve.

 = , Asc.=
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Ujvári Csilla:

SZÉP ÚJ VILÁG, VÍZÖNTŐ KOR
Előbb egy kicsit beszéljünk a régiről.
Ha nagy vonalakban kellene jellemeznek a Halak korszakot, akkor a következőket
mondanám róla: A Jupiter miatt a hit és a vallás jelenléte meghatározó. És most nem térek ki
annak változatosságára, sokszínűségére. Mindegyik állítja magáról, hogy nála van a
megoldás és a többi csak hazugság lehet. De akkor hol
van az igazság? Mint tudjuk, az odaát van és ott is ez van
kiírva. A hit, amely sokszor meggyőződés nélküli. Akkor mi
a megoldás, hiszen hit nélkül igen nehéz. Addig nincs is
baj, amíg van saját hitünk, de ha ezt rá akarjuk erőltetni
másokra, az már probléma. Ebben az értelemben a Jupiter
túlzásai jelen voltak úgy 2000 évig és még most is itt
vannak. A Halak másik bolygója a Neptunusz. A parttalan
elképzelések,
alaptalan
nézetek,
a
történelem
meghamisítása nem tart minket a reális úton.
Szétforgácsolja az erőt és elhomályosítja a jövőképet. Mint
a plátói szerelemnek, nincs tárgya a dolgoknak. A révület nem viszi előre a világot. A
birodalmak és korszakok káosszal érnek véget és ez most különösen érvényes a Neptunusz
miatt.
Az átmenet korszaka.
A váltás nyilván nem úgy történik, hogy tegnap még Halak, holnap meg már Vízöntő. A két
minőséget a Szaturnusz választja el egymástól. Amikor elérkezik az idő és megengedi, hogy
átlépjük a küszöböt és belépjünk az ajtón, majd akkor érünk el az Uránuszhoz. Amikor elég
érettek leszünk ahhoz, hogy az egyik sorsbolygótól – Jupiter – eljussunk a másikig –
Szaturnusz – . Kérdés, hogy ez megadatik-e mindenkinek? A vizsgán nem szokott mindenki
átmenni, aki megbukik az hátramarad és elnyeli a Halak kor káosza.
A Szaturnusz könyörtelenül átrendezi a struktúrákat, majd az új rendszereket stabilizálja. A
Jupiter szétzilálódott jogrendszerét törvényes keretek közé szorítja. Visszatekint a
hagyományokra, az értékekre, ami eddig létrejött. Megköveteli az alázatot és ha valaki
ellenáll azt térdre kényszeríti. De az Uránusz is újraépítkezést jelez.
Az Uránusz már jócskán megmutatja magát, de még a Szaturnusz nem teremtette meg a
kellő biztonságot. Pedig arra mindenkinek szüksége van, hogy érezze a lába alatt a talajt.
Az új világ.
Vissza kell szereznünk identitásunkat, amit elvett a
Neptunusz, meg kell tudnunk, hogy kik vagyunk és mire
vagyunk képesek. A sorsunkat már a Szaturnusz rendezi új
alapokon. A megvilágosodásig, amit az Uránusz képvisel
azonban még hosszú az út.
Mint egy föl-le cikázó vonal, (EKG-görbe, vagy földrengést
jelző szeizmográf rajza) amely először túl lent, azután túl fent,
majd csak később tud kiegyenesedve előre haladni.
Spirituális tudás igénye. Minden szinten érezhető az
érdeklődés az asztrológia és az ezotéria összes válfaja iránt.
Ennek alapja a múlt megismerése és iránya kapcsolatba
kerülés a materiális érzékeken túli információkban rejlő
lehetőségekkel.
Az uralmat meghaladó forma. A világ nagyhatalmai beleragadtak a megszerzésbe, miközben támad a minden ember egyenlő megalázkodás nélkül
elve. A demokrácia újraértelmezése kinek-kinek szájíze szerint. A szabadulás és szabadság
ereje. De mitől is? Útra kelt a világ egyik fele, hátrahagyva a semmit, de a célnál sem lesz
jobb a helyzet. Identitászavaros emberáradat, akiknek nincs vesztenivalójuk. Ki mondta
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nekik, hogy olyan útra lépjenek, aminek nem látszik a vége? Vakon hisznek meggyőződés
nélkül. Ez még mindig a Neptunusz zavara, hiszen az Uránusz elénk vetíti a jövőt. Az egy
másik kérdés, hogy azt kinek engedik látni az égiek.
Január elsején születettek. Az Európába vándorló emberek közül, akik születésüket
igazoló papírokkal nem rendelkeznek, azt vallják, hogy január elsején születtek. Miért
választották ezt a dátumot és egyáltalán miért mondanak mást, mint ami a valóság. A
könnyű megjegyezhetőség kedvéért? De hiszen ki az aki elfelejti, hogy mikor született. Az év
első napján a Nap a Bak jegyében jár a Szaturnusz fennhatósága alatt.
A határok semmibe vétele, el nem ismerése felborítja a rendet. A nemzetközi jogot
felülírja az egyenlőség és a szervezetek nem válogatnak az eszközökben. Hol a felelősség
és az emberiség nyugalma? Megbújik az Uránusz mögött. Bolond ki azt hiszi, hogy megtehet
mindent. Ne higgyük, hogy a Szaturnusz nem fogja azt számon kérni.
Az Uránusz a Merkúr felsőbb oktávja. Tanulni, tanulni, tanulni! Mindent megismerni,
amit csak lehet beleértve magunkat is felsőfokon. Véleményt csak arról mondhatunk, amit
ismerünk.
Süket fülek. Aki nem hajlandó meghallani embertársa szavát az elszigetelődik. Egyre nő
a távolság, az eszmék elválasztják azokat, akik egykor talán barátok voltak.
Apropó barátság. Nem lett-e ez a szó elcsépelt? Akinek sok barátja van, annak egy
sincs. Van-e még egyáltalán barátság? A virtuális világ megöli az emberi szót. Csupán a
betűk nem adják vissza az érzéseket. A Vízöntő egyik markáns jellemzője a barátok, de
milyen barátság az, amely távolságtartó? Ezt kell elfogadnunk.
Másság minden formában. Kiemelkedés a tömegből, mindegy hogyan csak nehogy olyan
legyek, mint a másik ember. Saját, egyedi elképzeléssel a törvények felett és kívül.
A homoszexualitás továbbfejlesztett változata a nemtelenség. Pedig a nemesség mindig
érték volt. Csak nehogy kötelező legyen.
Párkapcsolatok. Hogyan lehet szabadság a párkapcsolatban? Azok a párok maradnak
együtt, - nagy általánosságban – akik az élni és élni hagyni elven működnek. Az individuum
megjelenik a házasságokban, ugyanakkor mindkét fél vállalja a maga feladatát.
Facebookforradalom. Ugye milyen szép szó? Egy közösség meghirdet egy találkozót,
helyszín az utca, mindenki elmondhatja a véleményét, hazamennek és megbeszélik a
facebook-on. Nem kell hozzá vezető sem. Mindenki megy a saját feje után. Neptunuszi
káosz és Uránuszi megnyilvánulás.
Virtuális világ. Különbség a korosztályoknál. A fiatalok beleszülettek az okostelefonok és
közösségi oldalak világába. Látszólag jól érzik magukat a technika társaságában. De mi lesz
azokkal az emberi kapcsolatokkal, ahol a bőr a bőrrel érintkezik, ahol fontosak a hangsúlyok
és a szagló- és látószerv is szóhoz juthat. Ilyen egyszerű lenne kitörölni ezeket az érzéseket
és igényeket, vagy mélyen elmerültek azok a tudattalanban. Az idősebbek még emlékszenek
a személyes kapcsolatokra, ők hiányolják is azokat. Vajon meg tudjuk-e őrizni a kályha
melegét?
Technológiai robbanás. Megoldásra vár a Föld energiafelhasználása. Két irányzat
működik és mindkettőt az anyagi haszonszerzés motiválja – mint mindent ezen a világon –.
Az egyik a jól fizető fosszilis energiaszerzés, a másik a környezetbarát ámde drága és
problémás megújuló energiaforrások. Amíg nem történik áttörés a technológiákban, addig
marad a környezetszennyezés. A Vízöntő kor ezt megfogja oldani.
Születésszabályozás a Földön.
Irányítva van a háttérből. A korlátozást intézi a Szaturnusz, az újratervezést pedig az
Uránusz. Gerjesztett háborúk, család, vallás, karrier, szingli, másság, liberalizmus, deviáns
viselkedés, mesterséges megtermékenyítés, abortusz, fogamzásgátlás, iskola, nevelés,
oktatás, gyógyszergyártás, betegségek, gyógyítás, stressz, élelmiszerek, készételek,
adalékok.
A változás és a változtatás lehetősége. A kancsóból kiömlik a víz, az élet vize, kiönti a
Vízöntő. Ússzunk az árral, mert úgyis a víz az úr. Találjuk meg a változás örömét és
használjuk ki a változtatás lehetőségét. Ne legyen a jövőkép negatív, az új utak sem mindig
göröngyösek. Váljunk le a múltról, hagyjuk a rossz emlékeket.
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Eljött a hosszú távra tervezés ideje. Már nem csak máról holnapra élünk és hisszük,
hogy holnap is lesz nap, hanem érezzük, hogy annak úgy is kell lennie. És ha ez így van,
akkor bátran megtervezhetjük hogyan legyen tovább. A Szaturnusz biztos alapjaira
ráépíthetjük a szép új világot.
Az Oroszlán, mint poláris jegy. Az Oroszlán korszak idején (i.e.10000-i.e.8000. Az
utolsó jégkorszak vége, olvadás, a nagy özönvíz.) a Vízöntő jegy állt szemben. Akkor az
öntudatra ébredést segítette az eszközök megjelenése, a találékonyság. Most, fordított
esetben, a teremtő erő fogja befolyásolni a Vízöntő elveket. Azt csak remélni lehet, hogy
nem a hatalom lesz a szemben lévő ráhatás. A globális felmelegedés, a szárazság, a
perzselő nap és a minőségi édesvíz hiánya megoldásra váró probléma.
Űrkutatás. Óriás léptekkel kutatjuk az Univerzumot. A ma publikált eredmények holnapra
már elavultnak számítanak. Értelmünk lassan felfogja keletkezésünk titkát és szemben az
Oroszlán jegy, mint teremtés, megismertet minket az élet keletkezésével. Új ember születik,
aki megérti majd, hogy jutottunk el idáig. Kaptunk-e külső segítséget annak idején?
Találkozunk-e ismét az idegenekkel, akik majd változtatnak az életünkön?
A tiszta Vízöntő – amikor már tiszta víz lesz a pohárban – már elszakad az anyagi
szférától, túl van téren és időn. Figyelembe kell venni a víz hullámtermészetét, hiszen a
Vízöntő nem vizes, hanem levegős jegy.
Az új kort felfoghatjuk-e vízválasztóként? Ha kavicsot dobunk a vízbe, a víz is és a hullám is
minden irányba szétterjed. De mi van középen? Egy pontból kiinduló új kezdet?
A Vízöntő férfi alakja olyan szép, hogy még Zeusz is beleszeretett és Sas képében elrabolta
majd felvitte az Olimposzra magával. Az Ikrek és a Vízöntő az a két jegy, amelyik embert
ábrázol.
Ahogy azt Rudolf Steiner előre látta. Az új világrend a globális világ lesz. Eltűnnek a
nemzetek, a határok. Vagy akár Madách "Az Ember Tragédiájában". Ez a falanszter korszak
terméke. A jövőben a felemelkedés individuális lesz, nincsenek kiválasztott nemzetek.
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Takács Tibor:

A HÁZAK LEVEZETETT JELENTÉSE A SORSUNKBAN
(2012. május 5-i előadás szerkesztett változata).

Azért választottam ezt a témát, mert ezt a módszert, ezt az elképzelést tartom a saját
gondolkodásomban a leginkább használhatónak. Jó lenne egy kicsit a függöny mögé látni,
látni a sorsunkat, a lehetőségeinket. Ráadásul én azt vallom, hogy a horoszkóp jelölései
azok nem racionálisak, hanem analogikusak. Tehát, ami azt jelenti az én olvasatomban,
hogy ha pl. van valakinek egy 8-as házas Napja, nem mindenkinek hal meg az apukája. Nem
mindenki válik el, nem mindenkinek lesz szívműtétje, stb. Tehát azt mondom, hogy a bolygók
analogikusan jelennek meg a horoszkópban. Ugyanezt az elvet viszem végig a házakon, a
házak értelmezése is analogikus.
Ugye aki már tanult asztrológiát, vagy eléggé elmélyedt benne, az tudja a házak levelezetett
jelentőségének szabályát, ami azt jelenti, hogy amennyiben egy háznak személyi tartalma
van, azt a házat tekinthetjük az adott személy I-es házának. Ez maga az elv. Tehát, ha azt
mondom, hogy az 5. ház a gyerek háza, akkor ez azt jelenti, hogy az 5-ös ház az első
gyerekem.
Ha innen levezetem a horoszkópot, akkor az első gyerek 5-ös ház, hogy milyen lesz az első
gyerekem anyagi helyzete, az 6-os ház. Az unokám, az első gyerekem gyereke az az 5. ház
5-ös háza a 9-es ház. Tehát ez a hétköznapok által nagyon jól ismert analógia, vagy, hát
akik ezt már megismerhették.
A levezetett házak jelentései azok nem csak abban az analógiában képzelhetők el, amit mi
személynek hívunk, hanem minden olyan analógiában, ami megvalósulást jelöl az adott
életterületen.
Hogy ezt miért tartom fontosnak? Tegyük fel, hogy valakinek van egy VII-es házas Neptunja,
ilyet azért láttunk már. Nagyon sokan ezzel a VII-es házas Neptunnal elválnak. De
ugyanezzel a VII-es Neptunnal, mondjuk, lehet a párom alkoholista. Ilyen is van. Láttunk már
ilyet is. Vagy tengerész, nagyszerű, így van. De mi van akkor, hogy ha nekem nincs párom?
És akkor a VII-es házat valahogyan csak meg kellene élnem. Na, most az én elvem, hogy
nem az a lényeg, hogy mi történik az életünkben, sokkal fontosabb az, hogy mit tegyek, hogy
történjen. Mit jelent ez?
Tegyük fel, hogy azt mondom, hogy nézzük meg egy horoszkópban, hogy valakinek hogyan
lehet párja. Vagy valakinek hogyan lehet munkája? Vagy valakinek hogyan lehet gyermeke?
Rögtön bajba kerülnénk. Tudniillik, amilyen analógiákat néznénk, nagyon gyorsan kifulladna.
Nem tudnánk olyan analogikus képet festeni, aminek alapján én azt tudom mondani
valakinek, hogy ha ezt és ezt és ezt megéli, akkor lesz.
Na, most én ezt a módszert próbálom megmutatni, hogy hogyan lehet egy embernek úgy
segíteni, hogy ha ő valamit szeretne. Mert az én elvem az, hogy mindent meg lehet
valósítani. Kérdés, hogy mi az ára?
Ha valaki megkérdezi, hogy hogyan lehet munkája, és megmondom, hogy szerintem így
lehet, ha ezt meg tudja csinálni, lesz. Azt nem tudom, hogy meg tudja-e csinálni, mert az
nem az én dolgom.
Nagyon fontos elv az, hogy én teszem. De ha én teszem, akkor ez mit jelent? Ez azt jelenti,
hogy az adott életterület az egónak az I-es háza lesz. Nem a levezetett analógiának lesz az
I-es háza, hanem az enyém. Tehát ha én azt mondom, hogy én valamit akarok, akkor az én
egóm azon az életterületen fog megjelenni, mert én arra fogok koncentrálni.
Hiszen gondoljuk el, csak úgy ismeretszerzésként, hogy ha valakinek van gyermeke,
valakinek van párja, van családja, de nincs pénze, boldog? Nem, mert arra fog figyelni, ami
nincs. Mit akar megvalósítani? És ő fogja tudni, hogy ennek mi az ára? Fogalma sem lesz.
Hiszen ő nem tudja, csak azt tudja, hogy valamit szeretnék. Vagy mondjuk, valakinek van
gyermeke, van munkája, pénze, de nincs párja. Ő mit szeretne? Hát párt. De tudja azt, hogy
ennek mi lesz az ára? Vagy, ha valaki gyermeket szeretne, tudja, hogy mi lesz ennek az
ára? Nem tudja.
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Viszont én azt gondolom, hogy ha a levezetett házat én úgy fogom elemezni, hogy az ego
mit él meg, ennek megvalósulása során, akkor úgymond képet kapok arról, hogy mi az ára,
mi az a lehetőség, vagy mi az út, amin keresztül egy analógiát megvalósíthat. És nekem
meggyőződésem, hogy ez meg is fog valósulni. Persze ki kell próbálni. Mert ugye a puding
próbája az evés, ezt mondják az angolok. Mi meg próbáljuk ki a horoszkópokon, hogy
működik ez.
Na, most nem tudom, hogy kinek a horoszkópja van fent. 2001-es születésű, 9 hó 5. Most
mondjuk, itt van egy kislány, és ez a kislány majd gyermeket szeretne. Ugye a gyermek 5-ös
ház. Tehát, hogy kell az egót vizsgálni? Nyilván, ha azt mondom, hogy az 5-ös ház a gyerek,
akkor helyezzük bele az egót. Ezt vegyük úgy, hogy mint hogy ha a gyermek megvalósulási
analógiájában az I-es ház az az 5-ös. Magyarul az ő egója a gyermekvállalással
kapcsolatban Halak.
Mit jelent az, hogy ha valakinek Halak az egója? Vagy az ascendense? Az én olvasatomban
az, hogy csak azt teheti, amit a másik akar. Tehát mikor lesz neki gyereke?
Ha a másik akarja.
Tehát, ha eljön hozzám egy lány, és azt mondja, ilyen horoszkóppal, hogy én gyereket
szeretnék. Jó. 5-ös háza Halak. Mikor lesz gyermek? Ha nem akarja. Fog neki örülni? Hát
nem nagyon. Hát igen, de akkor mit kell nekem tanácsolni? Nyilván olyat fogok neki
tanácsolni, amikor ez a nem akarok gyereket analógia mégis érvényesülhet. Én nagyon
egyszerű példákkal szoktam megközelíteni ezeket a kérdéseket. Nagyon egyszerű, mondd
meg a fiúnak, hogy én nem védekezek, védekezzen ő. Mi fog történni? Mikor lesz gyerek?
Becsusszanhat.
Nem, amikor a fiú nem fog védekezni. És, hogy ha ő nem védekezik mit jelent?
Akarja.
Hogy akarja a gyereket. Egyszerű megoldás? Roppant egyszerű, csak ki meri megcsinálni?
Másodsorban mindig azt szoktam megnézni – mondjuk ennél a kislánynál – hogy mit akar ő
ezzel a gyerekkel? Miért akar ő gyereket? Magyarul, mi a célja?
A célok háza melyik?
A X-es.
Ugye ha azt mondom, hogy az 5. ház X. háza meg fogja mutatni, hogy neki mi lesz a célja a
gyerekkel, nézzük. Ott a Plútó. Hát ez már úgy érdekesebb analógia, mert az lesz a célja,
hogy a Plútó megvalósuljon. Hát ez bizony sok minden lehet.
Lehet pl. a Plútón keresztül az pl., hogy gazdag legyen. Tegyük fel lesz egy olyan pasi,
akinek a gyereke lesz az örököse, ezért őt eltartják. Ez a jobbik verzió.
Lehet olyan is, ha olyan helyzetbe kerül, akkor elvetél, hogy átéli a vesztést. Nem tudjuk, itt
csak analógiákról van szó. Nyilván megnézzük azt a jegyet, hogy milyen jegyben van. Ez
nem sokat javít a helyzeten, mert Skorpió a jegy,
Mert az 5. ház X. háza a 2. az Skorpió. Már itt is látjuk, a célt. De van ennek egy jobb
megoldása, amit én ilyenkor mondok, hogy egyedül kell vállalni. Bizony ám. Itt a Skorpió és
benne a Plútó, nagyon jól megélhető a magányban. De bocsánat, neki nem kell
magányosnak lenni. Gyerekvállalás, csak úgy lehet, ha én bevállalom, akkor is, ha egyedül
vagyok. Attól még lehet párja, stb., de úgy kell vállalnia.
És ha gyereket akarok, akkor miben kell nekem alárendelődnöm. Hát megnézem az 5-ös
ház 6-os házát. Az melyik lesz?
A X-es.
Ugye miről kell lemondani? A Vénuszról, és ott van, hogy miben kell alárendelődni ugye, Rák
a X. ház és Vénusz, magyarul neki érzelmileg, vagy a családban alá kell rendelődnie, ott áll
a Vénusz, tehát a nőiesség, az anyagi terület minden Vénuszi analógiában, neki ahhoz, hogy
ez megvalósuljon, alá kell tudni rendelődnie. Hát nyilván.
De mire fog vágyni a gyerek által? Ez az 5. ház 5. háza. Ez a 9-es. A vágyak háza az 5-ös
ház. Mire fog vágyni?
Hát ott van a Jupiter. Esküvőre. Hát persze. A Jupiterrel nyilván. Ugye ott van a 9-es ház
csúcsa az Ikrekben, a kapcsolatom törvényesítésére. Erre vágyik. Tehát mivel tudjuk, hogy
vágyni lehet, nem rajta fog múlni, ekkor megint hogyan kell viszonyulnia hozzá? Olyan
élethelyzeteket kell keresni, olyan analógiákat kell keresni, hogy felkeltse a fiúban, a párjá-
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ban a vágyat arra, hogy feleségül vegye. Tehát a vágyat mindig akkor lehet a másik által
megélni, ha fel tudom benne kelteni. Ha nem akar valaki engem feleségül venni, akkor hiába
akarom, mert nem rajtam múlik. De fel lehet kelteni. Tehát ez egy ilyen analógia.
De hát van ennél egy kicsit nehezebb ügy is. Ugye a gyerek által mit élek át a családban. Az
5-ös ház IV-es háza ugye a 8-as, a 8-as házban ott áll a Szaturnusz a Bikában. A gyerek ha
megszületik mit fog csinálni? Bezárja őt. Magyarul a IV-es házas Szaturnusz pozitív
analógiában azt fogja jelenteni, hogy őt be fogja zárni. Magyarul a gyerek lemondatja arról,
hogy ide menjen, oda menjen. Viszont ott lesz a Bika analógia, és iszonyatosan erős lesz a
gyerekkel a kötődés. Tehát a gyerek nagyon fog kötődni, viszont ennek az lesz a feltétele,
hogy őt be fogja zárni.
Nyilvánvalóan, amikor az analógiák létrejönnek, akkor mindig úgy kell feltenni a kérdést,
hogy azt az elvet, amit egy ilyen analógia képvisel, azt hogyan tudjuk megélni.
Ez a törzse ennek az egész rendszernek. Én bármikor feltehetem azokat a kérdéseket,
amelyek egy életterületre vonatkoznak. Hiszen a vállalkozáson, a családon, az otthonon,
mindenen keresztül, és meg tudom vizsgálni. Viszont, egyszerűen el kell tudnom fogadnom,
hogy ez így lesz.
Na, most én mindig ezt találom a legnehezebbnek az emberek életében, mert azt senki nem
szereti elfogadni, hogy nem úgy lesz, ahogy én akarom. Ez nagyon nehéz. Gondolunk bele,
hogy hány olyan élethelyzet van, hány olyan ember van, ami megvalósíthatna dolgokat, de
azért nem tudja megvalósítani, mert csak úgy tudja elfogadni, ahogyan ő akarja. Úgy meg
nem lesz. És ugye nekünk asztrológusoknak óriási segítség az, hogy tudom, miként lehet.
Tehát nekünk is el kell tudni jutni odáig, hogy van sors. Az embernek ez nagyon nehéz, mert
ameddig mással történik, addig elfogadjuk. Mert ugye a szomszéddal történik, akkor ez az ő
sorsa. Amikor már velünk, ez nem olyan egyszerű. Ezért olyan nehéz, amikor már benne
vagyunk az élethelyzetben. De nyilvánvalóan sorsunkban ott van az a lehetőség, hogy a jó
és a rossz fogalmát a tudat azt bármikor módosíthatja, bármelyikünkről is van szó.
Vegyünk egy példát. Megyünk az utcán, azt mondják, ez az utca le van zárva, azon az utcán
lehet kerülni. Mikor megyek arra? Ha elhiszem. Ha elhiszem, akkor arra fogok kerülni, mert
nem akarok zsákutcába jutni. De mi van akkor, ha nem hiszem el? Akkor, puff be a
zsákutcába, nem tudok elmenni, megfordulok, próbálok egy másik utcát, ott sem tudok,
amikor már minden utcát végig próbáltam, na, akkor hajlandó vagyok kerülni. De addig nem.
Ezt hívjuk sorsnak.
Minden ember, amikor döntenie kell, amit jónak tart, először azt próbálja. A horoszkóp
valójában nem más, mint egy térkép, ahol az útlezárások, az útirányok ki vannak jelölve,
akkor használjam-e?
Nézzük tovább a példát.
És ha megnézzük, hogy a hivatásában mit akarna megélni, a X-es házban, ott a Vénusz,
nyilván az anyagiakat. De meg tudja? Mert, hogy ott áll a Vénusz, az nagyon-nagyon kevés
hozzá. Mert nyilván a X. ház 5. háza, mire fog ő vágyni? Ott a Plútó.
A gazdagságra.
Na, de milyen cél valósulhat meg? A X-es ház Kos, a VII-es házban nincs semmi, ő mit fog
csinálni ezért? Harcolni. És akkor megint mit mondhatunk? Én a szokásos cinizmusommal
én ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy aki harcolni szeretne, egyetlen egy dologban
lehet biztos, lesz ellenfele. Majd lesz az, aki őt akadályozza, akivel harcolhat. De ő erre fog
törekedni. Miben kell alárendelődnie, hogy a céljai megvalósuljanak? A X-es ház 6-os háza?
A 3-as. Mi van ott? A Mars. Az akaratában. Ez lesz az, amiben neki alá kell rendelődni. Neki
a Marsát mindig alá kell majd rendelni.
Bármelyik életterületet megnézzük, mindig meg fogjuk találni azokat az elveket, hogy valaki
hogyan teljesedhet ki. Hogy sikerülhet az, amit ő szeretne, vagy, hogy nem. Amikor eljön
valaki hozzám, és én ezt elmondom ezeket a lehetőségeket, tudják mit kérdeznek? Jó nincs
a horoszkópomban?
Miért mondják ezt? Mert nem azt mondom, amit ő hallani szeretne. Hanem mit mondok?
Amit ő szeretne megvalósítani. De nyilvánvaló ő nem azt szeretné, amit kérdez. Hanem csak
egy dolgot szeretne, hogy a saját akaratát, egóját érvényesítse. Ha valami nem úgy van,
ahogy én akarom, akkor inkább ne legyen.
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Ez a módszer nyilvánvalóan a házak és a bolygók analógiáiban nagyon fontosak. De
ugyanúgy megnyilvánulnak a horoszkóp más elemei is, hiszen a házaknak vannak urai is.
Hát a házurak ugyanúgy működnek. Tehát nem teszünk különbséget, hogy az 5-ös ház ura
a 9-esben van. Ez mit fog jelenteni? Az 5-ös ház ura az 5. ház 5. házában áll. Vágyik a
házasságra. Tehát mikor fogja elfogadni, hogy akkor legyen gyerek, amikor a fiú akarja? Ha
feleségül veszi. Egyébként nem tudja elfogadni. Egy házasságban azt mondja, hogy legyen
akkor gyerekem, amikor te akarod. Ezt nem fogja házasságon kívül bevállalni.
Tehát amikor el fog hozzánk jönni, és azt mondja, hogy van egy élettársam és gyereket
szeretnénk. Mi már tudjuk, hogy így nem lesz, nem lehet. Akkor lesz, ha feleségül veszi. Mit
fog erre válaszolni. Egy papíron múlik ez? Hát a papíron nem. De azon, hogy ő mit él meg,
azon igen.
Számtalan élethelyzetről beszélhetünk. Műtétekről, betegségekről, gyógyulásokról, beszélhetünk párkapcsolatokról, főnökkel, gyerekkel, bárkivel kapcsolatban be. Egy olyan világ
nyílik ki, egy olyan lehetőséget kapunk, meggyőződésem szerint, ami a munkánkat, mint
asztrológus, hihetetlenül megkönnyíti.
Ez olyan, mint amikor valaki rákérdez a halálra. Eljön egy súlyos beteg, és megkérdezi, hogy
mik az esélyei. Nyilván ugye halálról nem beszélhetünk, de életről igen. Ezért én mindig
elmondom, hogy hogyan gyógyulhat meg. És higgyék el, ő tudja, hogy meggyógyul, vagy
sem. Mert ha tudjuk, hogy hogyan lehet és azt is tudom, hogy ezt meg tudom-e tenni.
A múltkorában volt nálam egy lány, akinek hasnyálmirigy rákja volt. És eljött hozzám, hogy
mik az esélyei a gyógyulásnak. Megnéztük, és mondom, hogy sajnos, aki van pár, azzal
szakítani kellene, mert a kapcsolatuk indította be a betegséget. Oda kellene költözni a
gyerekéhez. Azt válaszolta, hogy akkor ezek szerint meghalok. Mert egy dolgot biztos nem
csinálna, hogy oda költözzön a lányához. A másik pedig, amikor beteg lett, akkor költözött
oda a férfi. Hálát adott az Istennek, hogy végre ott van. Dehogy mond le róla! Csak nem
tudja azt, hogy a férfi pont azért költözött oda, mert ő nem gyógyulhat meg. Első, hogy
elköltözzön. Az egyetlen egy gyógyulási esély ez.
Nyilván, a legtöbb ember nem így gondolkozik. Ezt mindannyian tudjuk. Amikor eljönnek
hozzánk, tisztába kell lenni azzal, hogy a hétköznapok szintjén egyszerűen nem tudnak így
gondolkozni. Az emberek nem hisznek abban, hogy van sors.
Az induló évfolyamokon az első év első óráján, mindig felteszem a kérdést! hisztek-e abban,
hogy véletlenek nincsenek. Hát persze, a válasz. Most akkor négy évig tanuljuk, hogy
tényleg nincsenek véletlenek.
Nagyon egyszerű ellenőrizni a módszert. Vegyünk elő tíz horoszkópot, és ha mind a tíznél
működik, akkor így van. Ha nem így van, akkor gondoljuk át, hogy miért nem így van
mindegyiknél, vagy nem jó a rendszer. Ez nyilvánvaló.
A régi embernek ebben sokkal könnyebb dolga volt, mert hitt Istenben. Neki elég volt
annyit mondani, hogy ez Isten akarata. A mai embernek ez nem elég. Pedig ma is így van.
Csak ugye ma mindenre bizonyítékokat keresünk, de hit nélkül az sem lesz. Itt az
asztrológiában is az a lényeg, amíg valaki nem hisz, addig nem tud közel kerülni az
asztrológiához. Hiszen számtalan olyan ember, aki próbálta már cáfolni az asztrológiát,
mindenki abból indult ki, hogy miért nem működik. Nyilván, hogy venné észre a működést,
amikor azt keresi, hogy hogyan nem működik.
Nagyon érdekes, ma volt nálam egy lány, akinek szívritmus problémája volt a múlt héten.
Elment orvoshoz, mert nem érezte jól magát. mondták az orvosok, hogy katétert kell
bevezetni. Majd megcsináljunk, de látjuk, hogy valami nem stimmel. Lehet, hogy ez már
születési rendellenesség, de megoperáljuk semmi perc alatt, ez rutinműtét ma már. Igaz,
ennek semmi köze a panaszához, de mivel látjuk, hogy itt baj van, megműtjük. De miért? És
akkor kérdezem a lányt, hogy amikor beszélgettél az orvossal, hogy 40 éven keresztül ez a
születési rendellenesség semmi problémát nem okozott, akkor miért akarja most
megműteni? Így van amikor valaki a hibát keresi. Találni fog!
Egyéni sorsok vannak, és ehhez az egyéni sorshoz kell nekünk valamilyen módon
alkalmazkodni. És ezt az alkalmazkodó képességünket mutatja meg a horoszkóp.
Nyilvánvalóan vannak olyan dolgok, amit nem tudok megoldani, vagy nem akarok.
Mindenkinek van egy előélete, amiben pozitív, negatív dolgokat egyaránt átélt. Ezt nem lehet

13

Asztrológiai Tükör

2019. november

fölülírni. Tehát én most nem mondhatom azt egy embernek, aki mondjuk eljön hozzám, hogy
a férjével 5 éve akarnak gyereket és miért nincs? Mondhatnám azt, hogy váljon el és akkor
lesz egy szeretőtől, és rendben van. Nyilván, mert van ilyen is, hogy valakinek csak
szeretőtől lehet gyereke.
Nagyon érdekes eset volt egy-két éve volt nálam egy lány. Az adatlapot kitölti, elolvasom az
adatlapot. Beültetés ötször. Abortusz háromszor. Nézem, közel azonos dátumok. Mert volt
egy szeretője, és ha kellett, ha nem, mindig megfogant tőle, és volt egy férje, akitől sosem. A
párjával ment beültetésre, a szeretőnek a gyerekét meg mindig elvetette. Igen ám, csak
olyan vagyont örökölt volna a gyerek, hogy tudta, ha születik a gyerek, akkor a többi örökös
azonnal megtámadja, hogy nem a férjé a gyerek. Nem merte bevállalni, hogy szeretőtől
szüljön egy gyereket, elvetette, de viszont a vagyon meg jó lett volna, állandóan ment
beültetésre. Eljön, gyereket szeretne, a férjétől, nem lesz.
Nyilván, a horoszkóp elmeséli, hogy hogyan és, miként lehetnek a dolgok, nekem nincs más
dolgom, elfogadni. Csak meg tudjuk-e csinálni?
Ha ezt a módszert vesszük, minden egyes házon végig kell menni, hogy milyen analógiákat
tudunk létrehozni, megvalósítani.
Az asztrológia könyvből nem tanulható, mert hiába tanulok meg mindenből tíz analógiát, a
tizenegyediket, ha nem tanultam meg, akkor ott fogok üldögélni, és nem tudom, hogy mi van.
De, ha analogikusan gondolkozom, hogy miből épül fel egy bolygó analógia, vagy egy ház
analógia, onnantól kezdve egészen más. Analogikusan kell megtanulni gondolkozni. Nagyon
fontos lenne.
A levezetett házaknak pont ez az óriási jelentősége, hogy végig tudok menni az analógiákon
és az életemben minden élethelyzettel szembesülni tudok, hogy mit hogyan valósíthatok
meg. Lehet, hogy azzal, hogy ezt nem lehet. Mert ugye nem szabad sohasem elfelejteni,
hogy amilyen adottságokkal születtünk, azt nem tudjuk megtagadni.
Amennyiben vannak kérdéseitek, szívesen válaszolok!
Mi a klasszikusban azt tanultuk, hogy az első párkapcsolat az VII., a második VII., 9., VII.
11., Amikor egy második társat keres az ember, akkor a 9-esbe kell, vagy a VII-es
alapvetően és a 9-esbe helyezzük?
Most attól függ mit nézel. A klasszikust én is így tartom, hogy az első pár VII-es, a második
pár 9-es, a harmadik pár 11-es. De az miről szól? A párkapcsolatomról, vagy a páromról?
Azért levezetett ház, mert ego tartalma van. Tehát a 9-es ház az az én párom. Nekem
minden párkapcsolatom VII-es ház. A külvilággal én a VII-es házzal kapcsolódom. Hiába van
a 9-es házban a párom. Ha a páromat akarom megnézni, akkor a 9-est fogom megnézni.
De, ha a párkapcsolati viszonyomat akarom, akkor…… Én minden párkapcsolatban ilyen
leszek. Az én egómat nem tudom megváltoztatni. Azért mert más a párom, attól még az
egóm marad. Minden kapcsolat – így a párkapcsolat is – ami kívülről jön az a VII-es ház. Ha
a páromat nézem, hogy milyen az én párom, hogy viszonyul, mit csinál, hogy él, stb. akkor 9es. Azért a 7-es ház 3. háza, mert az lesz a párom I-es háza, és akkor a páromat nézem. És,
ha a párkapcsolatodat nézed, akkor ……. Ott az analógiák nem változnak meg.
Amikor az első gyerekemet nézem az az 5-ös ház, a második a VII-es, de nekem minden
gyerekem 5-ös ház. Nekem a gyerekhez való viszonyom, az mindig az 5-ös ház. Azt, hogy a
második gyerekkel milyen a kapcsolatom, megnézhetem a VII-es házat, de azt látom, hogy a
második gyerekkel milyen. Én ezért szoktam azt mondani, hogy az anya-gyerek
kapcsolatban is nem az 5-ös házat szoktam általában nézni, hanem a X-es 5-ösét, hogy az
anyának mi a véleménye a gyerekről. Ez sokkal fontosabb, főleg egy picinél.
Őnála egy 2-es házas Plútó van. Most nem tudom, hogy mi volt itt a lényeg, de ez azt jelenti,
hogy az anyának Plútóként kell megélni a gyereket. Tehát a gyerek ezt fogja látni az
anyából. Ez a X-es ház 5-ös háza. Úgy fogja gondolni, hogy az anyámnak ez a hozzáállása
velem szemben. Amikor egót vizsgálunk, akkor az a te hozzáállásod. Ez olyan, mint a IV-es
ház, a család. A második családom az lehet a 6. ház, de a családban való viszonyaim az
mindig a IV-es ház.
Van-e még esetleg kérdés?
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Nekem van egy lányom, akinek nagyon érdekes horoszkópja van. A VII-es ház csúcsán az
Uránusz szemben áll az ascendensen álló Holddal, és retrográd Jupiterrel együtt állnak. Már
37 éves és még mindig semmi.
Mi semmi?
Párkapcsolat. 5-ös házas Szaturnusza van és ………. Mindennapi kérdés, hogy mikor lesz
már nekem párkapcsolatom?
Mi áll a VII-es házban?
Az Uránusz és Mérleg jegyben.
Akkor nem kell folytatnod. VII. ház, hogy lehet nekem párom? Tegyük fel ezt a kérdést. Ott
áll a Mérlegben az Uránusz. Hogyan? Hát különleges módon. Magyarul valami olyan
élethelyzetben, ami nem tradicionális. Miért nincs párja? Mert mi áll az I-es házban? HoldJupiter. Milyet szeretne? Tradicionálisat. Nem lesz. Vagy Uránuszi párkapcsolata lesz,
mondjuk együttélés, élettárs, neveled a gyerekét, külföldi, néger, stb.
Volt tanítványom, akinek az 5-ös házban állt az Uránusza, mondom néger jó lesz a gyereked
apjának? Miért? Én honnan tudjam, hogy kinek milyen Uránuszi párja lesz? Idáig kell először
fejben eljutnia, hogy az Uránuszi kapcsolat. És, hát itt van a probléma, mert ha az 5-ös
házában áll a Szaturnusz, akkor ez a beteljesülése a párkapcsolatnak. Tehát mi teljesül be?
A Szaturnusz. Na, most ez azt jelenti, hogy Uránuszi párkapcsolatra lenne szüksége, de ezt
Szaturnusznak élje meg. Mondhatnánk, hogy legyen 20 évvel idősebb a pasi. Nyilván,
amikor valakinek mérleg az analógia, ez azért nehéz, mert ott a saját egó, a saját akarat nem
nagyon érvényesülhet.
Mi a Szűz benne?
Szűz Napja van.
Azért kérdezem, mert a Szüzek járnak mindig így. Mindig a fejében az jár, hogy hogyan lesz
nekem párom, gyerekem? Onnan lehet tudni, úgy biztos nem. Ebben az az izgalmas, hogy
úgy biztos nem, de máshogy igen. Na most ő ugyanebben a csapdában van. Szerintem ezt
simán meg lehet oldani, ha ő el tudja fogadni. Ha nem, akkor meg azt fogadja el, hogy nem.
Hát nem tudom.
Miért, fiatal van?
Nincs.
Ez olyan, mint a múltkor eljött hozzám valaki, hogy el akarja adni a házát, mikor? Mondom
jövőre. Ja, az neki késő.
Erről beszéltem, hogy ezért olyan kényes az asztrológiában az ego, hogy el tudom-e
fogadni, hogy van sors. Mert, ha nem, akkor kár ezzel folytatni, mert azt mondja, hogy
mindent úgy akarok, ahogy én akarom. Nincs sors, az van, hogy én vagyok, és a többiek
meg jöhetnek utánam. De így nem lesz semmi. Látjuk, hogy a sors azt mondja, hogy
hagyjuk, hogy döntsön ő. Nem olyan nehéz ez az elv, csak az elfogadáson alapul. És az
elfogadás analógiája a Jupiter, a hitem. Mert amíg van hitem, addig el tudok dolgokat
fogadni. Mert ránézek a horoszkópomra. Ha nincs hitem, akkor mit fogok mondani? Hogy ez
hülyeség, majd én! Meg lehet próbálni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy minden
embernek joga van a próbához.
Ilyeneket mond, hogy nincs életcélom, én feladom.
Én ezt elfogadom. De megint azt tudom mondani, hogy ha eljön hozzám valaki, elmondom
neki, hogy hogyan lehet, úgy nem! Hát, most ezzel nem tudunk mit csinálni. Ez olyan, mint
amikor valaki hiszi, hogy gazdag lesz, gazdag lesz. Ez igaz? Ha tesz érte sem. Ha benne
van a sorsában, akkor gazdag lesz. Ha nincs benne, akkor csinálhat amit akar, nem lesz.
De, hát könyörgöm, erről szól az asztrológia. Van sors! A lánynak előbb azt kellene
megtanulnia, hogy van sors. Magyarul, úgy is mondhatnánk, hogy van Isten.
Ezt hiszi.
Dehogy hiszi, hát most halljuk, hogy nem. Nem az az Istenhit, hogy hát biztos van. Az az
Istenhit, hogy csak az történhet, amit Isten akar. Ezt a hétköznapok szintjén hívhatjuk
sorsnak.
Mindenkinek van egy sorsa. Na, most lehet ezzel harcolni, lehet ez ellen menni, csak boldog
lenni nem. Az nem fog menni így.
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