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Ujvári Csilla:

ELŐZŐ és KÖVETKEZŐ ÉLET a HOROSZKÓPBAN
(A 2019. májusi előadás szerkesztett változata)

Jelenlegi életünk csak egy szeletkéje létünknek. Szorosan hozzá tartozik előző és következő
életünk. Egyik következik a másikból. Mivel nem ismerjük automatikusan csak a mostanit,
így sokszor igazságtalannak érezzük azt, ami velünk történik. Nem értjük, hogy mit kell
tennünk, hogy nekünk miért nem jár az ami másnak, vagy hogy miért vagyunk
mozdulatlanságra ítélve.
A tudattalanunk tele van régi emlékekkel, beidegződésekkel, ősi mintákkal, amelyek
meghatározzák az életünket – eszerint élünk – anélkül, hogy felfognánk a miérteket. A
kutató és kíváncsi elme igyekszik többet tudni magáról és én ebben tudok segíteni egy
átfogó módszerrel. Az előző élet vizsgálata rávilágít az alapokra, a hozott tendenciákra és
magyarázatokkal szolgál, hogy most mi a feladat. A következő élet vizsgálata pedig
megmutatja, hogy mire mentünk mostani életünkben.
A pszichológiai ismeretek összekapcsolása az asztrológiával rendkívül hasznos. Nem
kívánok a pszichológusok helyébe lépni – nem is tehetem, hiszen nem vettem részt ilyen
irányú képzésen – de a mélylélektan iránti érdeklődésemet felhasználom a tanácsadásokon.
Vizsgálandó területek a radix horoszkópban
A 12. ház témái
Előző élet. Ha bolygó van benne, akkor több információt tartalmaz. A ház urát kell vizsgálni.
Természetesen a közrezárt jegy is számít.
A 9 hónap, amit az édesanyánk méhében töltünk, hiszen akkor már érzékeljük a világot.
A beidegződések már ekkor kezdődnek.
A tudattalan azon része, amire nem emlékszünk. A gyermek 2-3 éves koráig nem
raktároz emlékeket, a fiatal agy nem alkalmas erre. Viszont a történések lenyomata bekerül
a tudattalanba. Ezért olyan fontos csecsemő- és kisgyermek korban a pozitív kötődés és a
biztonság.
Közös tudatból hozott alapminták. Itt keletkeznek a legfontosabb problémák. Innen
jönnek az áthallások.
A 12. ház jegye
Kos kulcsszavak: agresszió, előnyök, naivitás, meggondolatlanság.
Bika kulcsszavak: anyagiasság, kimozdíthatatlanság, kényelem, kéjelgés.
Ikrek kulcsszavak: beszéd, furfang, mozgás, semlegesség, kíváncsiság.
Rák kulcsszavak: család, ősök, változékonyság, ciklusok, érzékenység.
Oroszlán kulcsszavak: felsőbbrendűség, vezető szerep, sznobizmus, külsőségek.
Szűz kulcsszavak: kritizálás, spórolás, én tudom a legjobban.
Mérleg kulcsszavak: párkapcsolat, diplomácia, művészetek, női praktikák.
Skorpió kulcsszavak: hatalom, bosszú, élt-halál ura, kitartás.
Nyilas kulcsszavak: hit, jog, igazság, tudás.
Bak kulcsszavak: felelősség, korlátok, terhek, kitartás, ridegség.
Vízöntő kulcsszavak: mágus, forradalom.
Halak kulcsszavak: illuzionista, áldozat.
Mivel a Halak jegy a mundán 12. ház, így duplán jelentős az előző élet karmájával
kapcsolatban. Itt van a legtöbb megtévesztő és áldozat.
(Bővebb leírás a 2019. májusi Asztrológiai Tükörben és a honlapomon található.)
Fényszögek, amelyek rendelkeznek karmikus kapcsolatokkal
Együttállás: Ha a Szaturnusz áll együtt valamely fontos bolygóval, akkor az feladatot,
tanulnivalót mutat, mégpedig a személyiségre vonatkozóan, mivel az együttállás I. házas
jellegű fényszög.
Kvadrát 90°: Kivételes energia. Kényszerít, nevelő, tanító fényszög. Akármennyit
dolgozunk rajta, nem oldjuk meg maradéktalanul. Potenciális fényszög az Akarat alakzathoz,
ha két kimenőkvadrát (másfélkvadrát 135°) tranzit vagy direkció éri.
Akarat alakzat (egy kvadrát 90° és két kimenőkvadrát 135°)
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Szabad akaratból foglalkozhatunk a kvadrát egyik felével, van rá lehetőség hogy megoldjuk,
de a másik fele probléma megmarad.
Szeszkvinkvadrát 135° (másfélkvadrát): Olyan kvadrát, amely több inkarnáción keresztül
működött és most kimenő, tehát utolsó kvadrát. Nem csak alakzatban, hanem önmagában
köze van a szabad akarathoz. A két oldala választási lehetőség.
Kvinkunx 150°: Külvilágból érkező sorsszerű események. A cselekvés és elmulasztás
fényszöge. Nem főfényszög, mégis uralkodik lét és nemlét felett (a felső 8. házas jellegű).
Yod (Isten ujja) (két kvinkunx 150° + egy szextil 60°) Y forma: A Yod válaszutat,
irányváltást is jelképez. El kell indulnunk egy úton, anélkül, hogy tudnánk lesz-e eredmény,
lesz-e siker. Sötétben tapogatózunk, habár a tudattalanunk már rég tudja, hogy változtatni
kell. A horoszkópban a szextil potenciális Yod.
Ezek a fényszögek azt mutatják, hogy itt jelenik meg a szabad akarat és a választási
lehetőség. Az első kettőn kívül nehezen felfedezhetőek, ezért igen hasznos itt az
asztrológus személye, aki ezekre a lehetőségekre felhívja a figyelmet.
Felszálló Holdcsomópont a házakban
Házhelyzete rávilágít a mostani élet feladatára. Milyen tulajdonságokat kell elsajátítani.
I. házban
Meg kell találni saját egyéniségét, hogy felismerhesse a lehetőségeket. Nem másoknak való
megfelelés a cél. Önmegvalósítás, szilárd jellem, vezető szerep. Egyedül is megállni a saját
lábon. Párkapcsolati dominancia. A kapcsolatok kezelése.
2. házban
Egy új értékrend kialakítása az előzőhöz képest. A biztonság, bizalom, meghittség
elfogadása, a testiség iránti igény. Saját maga értékelése és elfogadása. Anyagi biztonság,
magabiztosság. A veszteségektől való félelem leküzdése.
3. házban
Valamiféle tolmács szerep, a nagy gondolatok hétköznapi nyelvre történő lefordítása. A
kommunikáció elsajátítása. A közelebbi dolgok megértése és továbbadása. A
meggyőződések és világképek változásának elfogadása. Sok kapcsolatok mindegyikét a
helyén kell kezelni. Belső nyugtalanság, mozgékonyság, kíváncsiság.
IV. házban
Foglalkozni kell a származással, a családdal, a nemzetséggel (nemzettséggel), hazával.
Ezen keresztül a lelki egyensúly megtalálása. A saját családhoz való viszonyulás megértése.
Lelkierő és lelki biztonság megteremtése. Orvoslás terapeutaként. Mindezt túlzott becsvágy
és hatalmi törekvések nélkül. Újraértelmezett magatartásminták.
5. házban
Feladat a gyermekkel és vagy szerelemmel. A „teremtés” megélése. Mások figyelmét
felkelteni. A játék élvezete. Teret adni a szerelemnek, az erotikának, a saját egyéniségnek.
A középpontba kerülni. Az irányítás energiáinak birtokában lenni.
6. házban
A mindennapok rendszerbe foglalása, kötelezettségek. Kevésbé kell elszakadni a külvilágtól.
Az önbizalom megtanulása, a szorongások mellőzése. A panaszkodás és kesergés helyett
bizakodás. A testi betegségek gyógyítása a léleken keresztül, úgy a saját mint másoké. Az
előző életbeli befejezett karmát el kell engedni.
VII. házban
Feladat a házastárssal. Nem számíthat könnyű házasságra. A harmónia és egyensúly
megteremtése a párkapcsolatban és az egyenrangú emberi kapcsolatokban túlzott
megfelelés nélkül. Az egészséges alkalmazkodás elsajátítása. Bizonyos mértékig a
függetlenség feladása.
8. házban
Nem szabad hagyni, hogy a birtoklási vágy eluralkodjon sem anyagi téren, sem szexuális
helyzetekben. Mások értékelése és figyelembe vétele. A hibák belátása, önfegyelem.
Gyakran lehet olyan karmikus lecke, amikor betegség, vagy szexuális probléma folytán át
kell értékelni az életet. Lehet újjászületés egy mélypontról. Szexuális élmény, amely
spirituális tapasztalatot rejt.
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9. házban
Az eszmék, elvek, vagy vallások sokasága között megtalálni az értelmet. Eljutni a saját
világképhez a megismerésen keresztül. Saját vélemény, álláspont. Etikai értékek. Jelentős
távoli célok kitűzése. Az utazások fontos szerepet töltenek be.
X. házban
Az igazi fejlődés folyamata, elszakadás a családtól, saját egzisztencia kialakítása. Felnőtté
válás. A felelősség megismerése. Akár egyedül is vállalni a terheket, a küzdelmeket magáért
és másokért. Kézbe venni az irányítást.
11. házban
Az egó előtérbe helyezése helyett meg kell látni a közösség érdekeit és értékeit. Az
egységben az erő felismerése. Új eszmékre és reformokra van szükség. Az eddigi
elképzeléseket új alapokra kell helyezni. A barátságok elfogadása.
12. házban
Mint mindig talán ez a ház a legnehezebb. A göcsökből való feloldódás. Mások kritikátlan
elfogadása. Az önzetlenség megértése. Hosszú vajúdó folyamat, akár csak egy kihordás és
megszületés, de az út végén új embernek kell lenni. Áldozatkészség anélkül, hogy áldozattá
váljon az egyén.
Perszonár horoszkópok
A Napot a különböző bolygók együttállásán átvezetve felvilágosítást ad a tudatalatti
lényegéről. Az ilyen együttállások pontos időpontjára elkészített horoszkópok, minden bolygó
saját természete szerinti hatását és a személyiség háttérbe szorított megnyilvánulásait
tükrözi.
A Nap ugyan azon az ív perc helyen álljon, mint a radix bolygó.
A Nap Megvilágít és Tudatszintre emel.
Plútó-Nap perszonár (előre vezetve) Ez a következő élet.
Visszafelé is irányítható a Nap, ez a hozott kötelezettségeket és lehetőségeket mutatja. Az
előző élet tehertételeiről és ajándékairól van szó. Az ok-okozat összefüggése és az
elmulasztott feladatok mostani teljesítése. Ez különösen érdekes, ha a 12. házban bolygó
van.
Nap-Plútó perszonár (visszafelé vezetve) Ez az előző élet. A radixal együtt,
folyamatában vizsgálhatjuk.
Mint látjuk a perszonár horoszkópok többfélék. Mi most csak az előző és következő élet
perszonárjaival foglalkozunk.
Példahoroszkóp elemzése
Atilla adatai. Nevezzük őt így, mint a hun vezért. Élő személyről van szó, pontos születési
adatok nélkül. Fiktív horoszkóp nem értelmezhető.
Radix adatok:
Plútó helyzete: Szűz 14°06’33”
Nap helyzete: Bak 16°10’15”
Asc. Bika 10°52’
12.ház Halak jegy, közrezárt Kos, Jupiter a Kosban.
Felszálló Holdcsomópont a 3. házban
Előző élet:
Nap visszafelé vezetve a Szűz 14°06’33” fokra
Asc. Nyilas 1°40’
Következő élet:
Plútó előre vezetve a Bak 16°10’15” fokra
Asc. Halak 4°33’
Atilla azzal a problémával keresett meg, hogy már egy jó ideje nem jut egyről a kettőre,
megrekedt az élete, egyhelyben toporog, nem képes előre haladni.
A Bika Asc. ura a Vénusz együttáll a Vízöntőben lévő Szaturnusszal, amely uralomban
van még lokálisan is. A Vénusz kvadrátot kap a Neptunusztól a VII. ház felöl. A Neptunusz a
12. ház ura. A Bak Nap igen közel az MC.-hez távolodó, már alig érezhető Jupiter
kvadrátban. Mars a Bakban X. házban a 12. házból jön, szoros kvadrátban van a Mérleg
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Holddal, amely a IV. házból jön. És végül van egy távolodó, de még bőven érvényes kvadrát
a Jupiter-Merkúr között.
A saját tehetetlenségének béklyójában kínlódik. Szeretné az adottságait használni, de azt a
Szaturnusz lekorlátozza, a Neptunusz pedig bizonytalanná teszi. Szeretne megnyilvánulni
egy vezetői szerepben, de a Jupiter még visszanyúl lenézően és azt mondja, hogy „ezt az
állást ne fogadd el, ez nem méltó hozzád”. Az energiákat, a tetterőt szétforgácsolja a
változékony Hold. A vegetatív idegesség még akkor is jelen van, ha az Uránusz jó helyzetű.
A Mars tétlensége már régi téma, ezt az Uránusszal alkotott kimenőkvadrát mutatja.
A radix 12. háza: A Halak jegy és a Kosban lévő Jupiter a megtévesztettség felső fokon.
Atilla olyan eszméket vallott és olyan hit mellett állt ki, amely másokat is tévútra vezetett.
A Felszálló Holdcsomópont szerint, amely a 3. házban áll a feladat a következő. A
meggyőződések és világképek változásának elfogadása. A dolgok megértése és
továbbadása. Egyfajta kommunikáció elsajátítása. A kapcsolatok és a belső nyugtalanság
helyén kezelése.
Előző élet: A Nyilas Asc. igazolja a hitet, eszmét. A két sorsbolygó és Vénusz alkotta Yod
választás elé állította, amit valószínűleg nem tett meg. Az elmulasztott lépés – félt a
következményektől – mostani életében cselekvésképtelenné teszi. Az előző élet Marsa
rangvesztett és fényszög nélküli. Az előző élet, horoszkópja magyarázatot ad arra, hogy
most miért nem tud érvényesülni. És, hogy a probléma gyökere még régebbi azt a Halakban
kezdődő IC. jelzi.
A következő élet horoszkópjából tudhatjuk meg, hogy mit sikerül most teljesíteni. A Halak
Asc. és az I. házban lévő Neptunusz, valamint a Halak Chiron még mindig a káoszt mutatja.
A másik születési uralkodó a Jupiter együttáll a Holdcsomóponttal, még mindig karmikus a
feladat. Nap a 12. házban itt már bizonyítási kényszer, a mostani életre utalva pedig az
önmegvalósítás akadályoztatása. A Mars végre kétszeres uralomba került. A radix
kimenőkvadrátjából még mindig maradtak nyomok a Mars-Nap kvadrát miatt.
Elismerem, hogy elemzésem nem szívderítő az egyénre nézve és nem könnyű szembesülni
életeink történetével, de vajon jobb-e egy életen keresztül reménykedni abban, ami sohasem
fog megtörténni. Ezt ki-ki döntse el maga, hogy akarja-e tudni életének látszólag
igazságtalan oldalát.
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Dr. Janák Lajos:

„ENDI VAJNA” ÉS A VILÁG
(„Egy kalandvágyó Oroszlán élete„ címmel jelent meg a NL Ezotéria XII. évfolyam 2. számában)
A cím tán szokatlan, de egy világhírű ember esetében nem túlzás. Ki is volt Ő? Világhírű
filmproducer? Talán elsősorban. Kalandor? Egy kicsit az is. Kitűnő üzletember? Ha
belegondolunk feltétlenül. Fényűzően élt? Mindenki láthatja. Nőfaló, nőcsábász? Talán egy
kicsit az is. Szívvel-lélekkel magyar volt? Ezt hangoztatta is, és a kritikusai sem igazán
tagadhatják. Mindenkit segítő, aranyszívű ember? A látszat nem, de a tények és
megemlékezések alapján igen. ÉLT! 2019. január 20-án hunyt el Budapesten, valószínűleg
szívinfarktusban.
1944. augusztus 1-én született Budapesten, 02 óra 14 perckor (nyári időszámítás szerint).
Vajna András Györgyként anyakönyvezték, angol nyelvterületeken az Andrew G. Vajna
néven vált ismertté. Az Andy Vajna nevet használta előszeretettel. Kereskedő családból
származik. Apja Vajna (Weidmann) György 1913-1994. Anyja: Korda Klára 1914-1997. – A
kilencvenes évek közepe, tehát nehéz lehetett a számára. A családi háttér jónak mondható.
Édesapjának kávé-behozatali társaságot üzemeltetett. Fűszer- és csemege-kereskedéssel
foglalkozott. Egy hajdani alkalmazottja így emlékezett meg az idősebb Vajnáról: A budapesti
cégénél dolgoztam közvetlenül a II. Világháború után. Amikor nősültem kölcsönkértem a
főnökömtől 25 ezer forintot, hogy Budapesten lakást vehessek. (Ez akkor nagyon nagy
összeg volt.) Ígértem, hogy a fizetésemből havonta törlesztem majd. Másnap behívott az
irodába és azt mondta, hogy a telefonkönyvben találok valamit a számomra. Ott volt a 25
ezer forint. A főnök azt mondta, hogy nem kell visszafizetni, jól dolgozok, ez a cég ajándéka.
Szóval, volt kitől örökölni és volt mit megtanulnia Andrásnak.
Az első nagy kaland 1956. decemberében következett, amikor is a Vöröskereszt
segítségével Kanadába ment, később a család egyesült, Los Angelesbe költözött a
szüleihez. A kaliforniai egyetemen tanult. A mozgókép tanszéken kezdett dolgozni. Az
iskolát nem fejezte be, nem tette le a záróvizsgákat sem. Egyetemet végzett, „diplomás
ember” volt, diploma nélkül.
Ezután Kínában bukkant fel. Ott fodrászatot tanult, fodrászként parókakészítőként
dolgozott. Ebben az időben úgy gondolta, hogy olyan szakmát tanul, olyasmivel foglalkozik,
amivel megőrizheti az önállóságát, a független életvitelt. Nem sokkal később
filmforgalmazással kezdett foglalkozni. A Panasia Film (Hongkong) vállalattal működött
együtt. Megtalálta a terjeszkedés lehetőségét. Az első filmje 1973-ban készült. A bemutató
után megvált a vállalattól. Abban az időben már több mint háromezer embert foglalkoztatott.
Lehetne mondani, hogy jókor volt, jó helyen. Igaz, de csak akkor járhat így valaki, ha okosan
és kitartóan keresi a helyét. Aki nem halad, az lemarad.
Az eddigieket és a későbbi történéseket is jól igazolja a horoszkópja. A Napja az Oroszlán
jegyében van, természetesen. Az Oroszlán ember pedig kitűnő szervező, jó irányító. Nem
véletlenül nevezik királyi jegynek. Az asztrológia úgy tartja számon, hogy arany szíve van.
Talán azért, mert az Oroszlán ura a Nap, a Nap féme pedig az arany. Egyébként valójában
olyan emberek az Oroszlánok, hogy a rászorulókat mindig segítik. A jegynek még az
elszegényedett szülöttei is megosztják, ha kell az utolsó falatjukat is. Igaz, hogy szeretnek
reprezentálni, többnyire nagyon hiú emberek. Dicsérettel, bókokkal könnyen levehetők a
lábukról. A hízelgést, a hazug szavakat ellenben nagyon rossz néven veszik, és jobban
megharagudnak értük, mintha becsmérelnék. Szívesen vállalnak kockázatot, igazi
hazárdjátékosok. Veszíteni azonban nem tudnak. Ilyenkor dühbe gurulnak. Ők azok, akik
egy vesztes sakkjátszma végén, az ellenfél fejére koppintanak a sakktáblával. Könnyen
haragra lobbannak. Ezeket a tulajdonságokat bizonyára nagyon sokan megtapasztalták
András esetében. András, mint a típus képviselője könnyen indulatba jött. Ő is, mint a jegy
szülöttei valószínűleg olykor kipirult arccal nem kiabált, ordított. Egy Oroszlántól ez
természetes, de nem kell félni tőlük, mert a haragjuk gyorsan elpárolog, pár perc múlva már
kenyérre lehet kenni, nem bosszúálló. A Napja együtt áll a Plútóval, ami hatalmas energiákat
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ad a szülöttjének. Nagy akaraterőt, kíméletlen harcossá is tenné a létért való küzdelemben.
Persze ezt finomítja a horoszkóp többi eleme.
Az Ascendense például a Rák 14. fokán van. A szolidabb, látszólag visszahúzódóbb jegy
már sokkal inkább alkalmazkodóvá teszi a szülöttjét. Amit az Oroszlán Nap tudati szinten
elhatároz, azt a sokkal lágyabbnak mondható Rák valósítja meg. Ez ugyan fő (kardinális)
jegy, de nem látványosan törekszik az elsőbbségre. Sokan úgy gondolják, hogy
akaratgyenge, sodródó. A gyakorlatban azonban kiderül; inkább a passzív erőszak jellemzi.
Hasonlóan makacs és kitartó, mint a szemben lévő Bak jegy. Úgy írnám le, hogy ha egy Rák
egy hivatalban valamit el akar intézni, akkor, ha elmondta, hogy mit szeretne a bürokrata
pedig nemet mond, addig hajtogatja a maga igazát csendben és békésen, míg a hivatalnok
vagy igent mond, vagy kétségbeesésében kiugrik az ablakon. Viselkedése együttérző,
intuitív, nagyon jól megérzi azt, hogy mi történhet majd a jövőben. Ha az Ascendens
jegyének az ura, a Hold – mint őnála – éppen a Nyilas jegyében van, akkor érhető, hogy
miért kalandvágyó ember. Ezzel a pozícióval már világos, hogy miért szeret utazni. Ha
teheti, akkor kalandozik a világban, de mindig, mindenhonnan hazavágyik. Ha már itt tartunk
a Hold a horoszkóp hatodik házában áll. A legkedvezőbb trigon fényszögben a szépséget,
az életörömöket és főleg a művészi hajlamokat képviselő Vénusszal. Ez arra utal, hogy a
munkája mindenképpen a szépséggel és a művészettel hozza összefüggésbe. Amivel
elsősorban a Hold szerint képviselt sokaságnak, mondhatni a tömegeknek igyekszik
kellemes élményt, örömet nyújtani. A munkája nemcsak eredményes volt ilyen módon, de
irigylésre méltóan sokat is jövedelmezett. A Vénusz ugyanis a pénzügyekkel kapcsolatos
második horoszkópházban van, akárcsak a Nap és a Plútó. Ne csodálkozzunk tehát azon,
hogy nábob-ként emlegették, illetve vagyonos emberré küzdötte fel magát.
Nézzük egy kicsit a magánéletét is. No, nem a pletykalapok szintjén. Sokat beszéltek, írtak
a nőügyeiről, ami olykor többé-kevésbé igaznak is bizonyult. Persze azért soha sem
jóindulatú megértéssel. Sőt, talán éppen azok, akik hangosan érvelnek a homofóbia ellen
állítják, hogy meleg volt és nőkkel vette körül magát, azért, hogy elfedje az igazságot. A
horoszkóp szerint bizony ez „szemenszedett állítás”. A filmipar és egyáltalán a vállalkozás
egy bizonyos szint után már nem munka, vagy hivatás, sokkal inkább életforma. Aki ilyen
területen érvényesül, az aligha tud nyugodt, kispolgári életet élni, az otthonban, a családban
békésen tölteni az időt és költeni mondjuk a „szolid” jövedelmét.
Ő is keresett és talált társat is. Két házasságot kötött. Az első felesége és eddigi egyetlen
gyermeke anyja kínai nő volt, akitől ugyan elvált, de az emberi, jó kapcsolatot élete végéig
megőrizte. Olyannyira, hogy amikor 2013-ban kimondta a boldogító igent, második
feleségének Vajna Tímeának, az első feleség jelen volt az esküvőn és sokakat megelőzve
gratulált a boldog párnak. Mindkét házassága nyugodtan mondható kétoldalúan szerelmi
házasságnak. A fogadalmak ilyenkor mindig őszintén hangzottak, de később a zavaros
körülmények miatt keserű csepp is hullt a pohárba. A házasságot képviselő hetedik ház ura,
a Szaturnusz. Ez a bolygó a kapcsolatok kezdetén eltitkolja a nem igazán jóindulatú
természetét. Csak később köti szinte elszakíthatatlan szállal egymáshoz a házastársakat.
Sokat mond a Szaturnusznak a ködösítő és félrevezető, csaló Neptunnal való 90 fokos
fényszöge. Ez a bolygó sok mindent elárul. Például a második házassággal kapcsolatos
híreszteléseket, sőt pletykákat is. Először talán azt, hogy itt mindenki érdekről, hamis
pénzügyi okokról pusmogott. Az átlagember sajnos nem gondol arra, hogy nem a pénz
ebben az esetben a fő mozgató erő. Sok nagy korkülönbséggel kötött házasságot nem az
érdek hoz össze. A pénz, mint szereplő egyszerűen az érett férfit is magabiztossá teszi,
határozottá. Az ilyen gazdag ember sokat, néha szinte mindent megengedhet magának. Ha
emellett még jó szívű is, megértő akkor igazi csapda egy fiatal, szép nő számára. A pletyka
tehát hamis, és üres szóbeszéd szinte minden ilyen esetben. Gondoljunk csak például
Kodály Zoltánra, Faludy Györgyre, hogy más ne említsek. Ráadásul ez a rosszindulatú
Neptun a negyedik házban van. Ez a terület az otthont, a hazát is képviseli. Érthető tehát, ha
itt találkozott a házaspár a legtöbb félreértéssel. A hamis vélemények, az álhírek, a
rosszindulatú pletykák sokaságával. Egy Rák Ascendensű ember nem tud nem hazajönni,
még akkor sem, ha itt nagyon ingoványos talajra lép.
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Az Oroszlán számára nagyon fontosak a gyermekek. Sajnos a hagyomány és a tapasztalat
azt mutatja, hogy éppen ezen a területen a legtöbbjük nem igazán szerencsés. Vagy nem
születik gyermekük, vagy kevés utódnak örülhetnek, vagy ha vannak csemetéik, azzal
rengeteg bajuk lesz. A fia Justin Vajna 1980. november 3-án született. Sajnos beteg volt,
szellemi fogyatékos. Végül 26 éves korában öngyilkos lett, apja szíve fájdalmára. Andy nem
is szívesen beszélt róla nyilvánosan. Annyit azért megemlített, hogy a fia tisztában volt a
bajával, sajnálta, hogy a szülei emiatt szenvedtek és inkább a halálba menekült. Még egy
ilyen sikeres élet sem diadalmenet. Tele van megpróbáltatásokkal.
1989-ben például vastagbél rákot állapítottak meg nála. Legyőzte a rákot. Saját
elmondása szerint orvosi könyveket olvasott, az egészséges életmódot választva elkerült
műtétet, kemoterápiát és radikális orvosi beavatkozásokat. Persze nem egészen orvosi
segítség nélkül. Szív- és érrendszeri problémái is voltak. Jól mutatja ezt a képletben
támadott Uránusz és Neptun helyzete. Ha ez a két bolygó rosszindulatú, az kétségtelen jele
a daganatos betegségeknek. Óva intenék azért mindenkit, aki asztrológiával egy kicsit is
foglalkozik, hogy ezzel véletlenül se riogassa saját magát, mert a két bolygón kívül még sok
minden kell ahhoz, hogy a hajlam valódi tünetként jelenjen meg.
Magyarországgal igyekezett szoros és jó kapcsolatot teremteni. 1996-ban előkészítette a
filmes magyar világtalálkozót. Az ő közbenjárásának köszönhető az Evita című
szuperprodukció budapesti forgatása. Ugyanebben az évben készült el nagysikerű magyar
filmje „A miniszter félrelép”. Ez egy nagy nemzetközi sikert elért sorozat része volt, 1980. és
2000. között negyven filmet forgatott. Felsorolás helyett legyen annyi elég, hogy ezek nagy
része világsikert aratott és egyben nagy kasszasiker is volt. 1988. és 1990. között sokmilliós
adócsalással vádolták az Egyesült Államokban. Végül 2001-ben 41,1 millió dollár helyett 6,5
millió dollárt kifizetett. A rossznyelvek azt mondták, hogy emiatt jött haza Magyarországra.
Sokan vádolták azzal, hogy a további busás jövedelem volt az, ami hazacsábította. 2007ben az etyeki Korda filmstúdiót alapította, összefogva másokkal. A magyar filmipar az ő
közreműködésével káprázatos sikereket tudott felmutatni. Az Egyesült Államokban addig azt
sem tudták, hogy a filmvilág térképén létezik-e Magyarország. Az ő segítségének is
köszönhető, hogy Nemes Jeles László filmje „Saul fia” meghívást kapott a Cannes-i
Filmfesztiválra, majd a legjobb idegen nyelvű filmek kategóriájában Oscar-díjat is kapott.
Ami a pénz illeti 67 milliárd forintnyi vagyonnal tért meg szülőhazájába. Nem volt
rászorulva a magyar adófizetők forintjaira. Ez a közel 70 milliárd forint annyi, hogy arról már
azt is mondhatnánk, hogy ennyi pénz csak a számtanpéldákban létezik. Mondjuk például
egy rosszul menő vállalat, ami csak veszteséget termel, évente hihetetlen egy milliárd
(szóval ezermillió forint) ráfizetést termel, így is közel 70 évig működőképes lenne.
Egyébként 2018-ban a 14. leggazdagabb és az 5. legbefolyásosabb ember volt
Magyarországon. Politikai szereplését is sokan emlegetik rosszallóan. Az igazság az, hogy
ha valaki nagyot akar tenni azt, csak az aktuális adminisztrációval szövetkezve képes
megvalósítani. Ő már korábban, más kormánnyal is próbált együttműködni, és nem rajta
múlott, hogy ez nem sikerült. A szó komoly értelmében, nem igazán politizált többet, mint
amennyi feltétlenül szükséges volt. „Így, vagy úgy – egy embernek önmagában semmi
esélye sincs”. „Senki sem különálló sziget, minden ember a kontinens része, ha egy
göröngyöt mos el a tenger, Európa lesz kevesebb… minden halállal én leszek kevesebb…
ezért, hát sose kérdezd, kiért szól a harang: érted szól.” – Ernest Hemingway.
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Ujvári Csilla:

VAGYUNK-E ÖNMAGUNK?
Természetesen vagyunk. Mindenki azt az egyéniségét éli, ahogyan megjelenik a világban,
amiért ide született erre a bolygóra. Ebben az értelemben mindenki önmagát adja. „Nem
adhatok mást, csak mi lényegem” Mondja Lucifer az Ember tragédiájában.
Kérdés, hogy ki mennyit mutat az „én”-ből, ezt hogy viseli és mi erről a többiek véleménye.
Lehet-e hazugságnak nevezni, ha valaki nem adja ki magát, ha színészkedik, vagy
hablatyol, hogy elterelje magáról a figyelmet. Jó-e az, ha csak úgy odavágjuk az igazságot –
persze a sajátunkét – ?
A megítélés sem egyforma. Ami az
egyik embernek hazugság, az a
másiknak még ártatlan füllentés.
Rámondjuk, hogy megjátssza magát,
pedig csak az önbizalma nagyobb az
átlagosnál.
Mondják, hogy mindenki magából
indul ki, szinte azt várja el amilyen a
saját értékrendje. Nehéz tudomásul
venni és beleképzelni magunkat
mások helyébe. Nekem az enyém
természetes, de a többieknek nem.
Csillagjegyenként jellemző viselkedések.
(Ne felejtsük el, hogy a horoszkópban ez csak egy tulajdonság, az összkép adja a teljes
embert.)
KOS
Ő aztán odavágja a szavakat, nem nézi, hogy kit bánt meg vele. Csak úgy éget a
nyersessége, nem törődve a következményekkel. Viszont tekinthetjük ezt teljes
őszinteségnek. Nem a hazudós fajtából való, nem fárasztja magát azzal, hogy megjegyezze
a tegnapi hazugságot. Így aztán szinte mindig igazat beszél. A fogadtatás vegyes, emiatt
nem sok barátja van. A kimondott szó nem üli meg a gyomrát, már túl is van rajta.
BIKA
Hatszor meggondolja, hogy mondjon-e valamit, akkor viszont körömszakadtáig ragaszkodik
vaskos gondolataihoz. Hónapok telnek el mire egy témában véleményt nyilvánít. Sokáig
rágódik, vajúdik, aztán lehet, hogy „a hegyek egeret szülnek”.
IKREK
Azt is mondhatjuk, hogy hazudós egy fajta. De mielőtt véleményemtől bárki megsértődne ez
nem olyanfajta notórius hazudozás. Ahhoz több kell mint, hogy a Nap és/vagy a Merkúr az
Ikrekben legyen. Ma ezt mondják, holnap pedig egy másfélét az csupán a változásokhoz
való mesteri alkalmazkodás. Legfeljebb nem mindenki tudja őket követni, de ez nem az ő
problémájuk. Kíváncsiságukból adódóan minden információ eljut hozzájuk és azt gyorsan
tovább is adják, hogy minden érdekelt tudjon róla.
RÁK
A fantáziavilág, amelyben él elvonja őt a valóságtól. A hullámvölgyekben sértődötten
bezárkózik, a hullámhegyeken megnyitja felénk érzékenységét, amit meg is bán rögtön,
mert tudja, hogy mennyire sebezhető. Gyomrában érzi a vibrálást, talán saját szavait sem
tudja megemészteni.
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OROSZLÁN
A nagy színész. A színpadon kezdődik az előadás, elvárja az elismerő tapsot és ha
megkapja akkor szétosztja a Nap fényét. Ül a trónon, teremti a világot, neki ez jutott
osztályrészül. De ki is Ő tulajdonképpen. Tudjuk egyáltalán? Kevés az önbizalom, hogy
mindig éreznie kell az elismerést?
SZŰZ
A Szüzet is a Merkúr uralja, de egészen másként, mint az Ikreket. Bosszantja, ha mások
nem végzik kellő alapossággal a feladatukat és haszontalan dolgokat művelnek. Ezt minden
esetben szóvá is teszi, hiszen mindig mindent Ő tud jobban. A baj csak akkor van, ha
sajátmagától nem követeli meg a rendet.
MÉRLEG
Elérkeztünk ahhoz a jegyhez, amelyik leginkább nem tud önmaga lenni. Vagyis ez pont Ő,
de az a probléma, hogy pont ettől szenved. Egyrészről nagyon is jól tudja, hogy mit akar –
kardinális jegy – de ezt el kell fogadtatni másokkal is. Ez úgy történik, hogy addig
kérdezősködik a környezetében, amíg a legtöbb embernek az lesz a véleménye, amit
egyébként is tenni akart. De mi van, ha nem értenek vele egyet? Akkor csorbul a megfelelés
és kibillen az egyensúlyból.
SKORPIÓ
Senki se fáradozzon azon, hogy megismerje, mert úgy
sem hagyja. Álarc van rajta. Igazi valóját csak Ő tudja és
ezt meg is tartja magának. Viszont ettől nem szenved,
inkább élvezi az inkognitót.
NYILAS
A hiténél és meggyőződésénél csak a felsőbbrendűsége
nagyobb. Mond-hatjuk úgy is, hogy beképzelt, de csak
akkor, ha nincs meg hozzá a tudás, amivel legtöbbjük
rendelkezik. A Nyilasok Jupiter gyermekei, jó esetben a
Szerencse fiai.
BAK
A Szaturnusz szorításában éli életét. Talán nem is akar kitörni, megszokta a láncokat. Neki
nem sok vidámság jár. Szereti őt valaki? Mert Ő sokszor gondolja úgy, hogy talán meg sem
érdemli. Kevés szavának tekintélye van, mint az ítéletnek a bíróságon.
VÍZÖNTŐ
Rá nem vonatkozik a regula, azt teszi amit akar. Igyekszik ezt a világgal elfogadtatni. Ha
nem megy, akkor abba bele is tud betegedni. Barátok? Az legfeljebb csak egy van, a többi
az ismerős.
HALAK
A Halak többsége soha sem találja meg önmagát és ha Ő nem, akkor Mi hogyan.
Beláthatatlan, mint az óceán. Kiismerhetetlen, megfoghatatlan. Sokszor az elvágyódás a
veszte, feloldódás a nagy semmiben. Fáj-e ez neki? Igen, hisz szeretne valamiben
megkapaszkodni.
Elemzésem lehet, hogy egy kissé nyers, de ne haragudjatok rám, mert Én is csak egy Kos
vagyok. Remélem, hogy írásommal egy barátot sem vesztettem el.
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Dr. Szepesi János:

Mire használható az asztrológia, mire jó egy horoszkóp?
(1997. májusban megjelent az Asztrológiai Tükörben.)
A nyolcvanas évek vége óta hazánkban is újra megnőtt az érdeklődés az asztrológia, a
horoszkóp iránt. Egyre többen olvassák az újság-horoszkópokat és sokan fordulnak
asztrológushoz, hogy elkészíttessék saját vagy szeretteik horoszkópját. A sorsukra
kíváncsiak és a különböző tanfolyamokon, iskolákban asztrológiát tanulók is rendszeresen
felteszik a kérdést, mire jó, mire lehet használni az asztrológiát, a horoszkópot? Mit nyújthat
számukra az asztrológia?
Az asztrológia évezredek óta áll az emberiség szolgálatában. Szolgáltatásait az
istenkirályoktól kezdve a Szovjetunió vezetőiig, az egyiptomi paraszttól a nagyvárosi polgárig
mindenféle ember igénybe vette. Az asztrológia jelentősége, haszna ma is óriási, nincs
olyan életterület, amelyben ne lehetne felhasználni a horoszkópból kiolvasható
információkat. Segítségével jobban megismerhetjük önmagunkat, képességeinket és
tehetségeinket, hibáinkat és gyengéinket egyaránt felismerhetjük, és a fogamzástól a halálig
tartó úton mindenkor tanácsért fordulhatunk horoszkópunkhoz.
Úgy gondolom, hogy az asztrológiát joggal nevezhetjük tudománynak, hiszen a
csillagászattól, a matematikáig, az orvostudománytól a pszichológiáig valamennyi tudomány
gyökerei az asztrológiába nyúlnak vissza. Az asztrológia volt az, amely elsőként megtette a
tudománnyá váláshoz szükséges első lépést - megfigyelte az embert, a természetet, a
változásokat - és amire nem talált magyarázatot arra az égbolton kereste a választ.
Akkoriban az ember és a természet teljes összhangban élt, együttműködött. Az emberek
tisztelték a természetet és megbecsülték, csak annyit vettek el belőle, amennyire a
megélhetésükhöz feltétlenül szükséges volt. A természet változását - beleértve az emberi
testet is - megfigyelték és megfigyeléseiket az írásbeliség kialakulásától kezdve rögzítették.
(Az mondják, hogy az ókorból fönnmaradt írásos emlékek 80 %-át, mind a mai napig nem
fordították le napjaink nyelveire, mivel azok háromnegyed részben asztrológiai feljegyzések,
a maradék pedig matematika.) A Nap, a Hold, a csillagok és a bolygók járását figyelemmel
kísérve megfigyelték, hogy azok helyzete Földünkhöz és egymáshoz viszonyítva, különböző
hatással van emberre, állatra, növényre egyaránt, sőt befolyást gyakorolnak az időjárásra
vagy netán természeti katasztrófákat idéznek elő. Az égitesteknek nevet adtak és a nekik
tulajdonított tulajdonságok szerint tisztelték és félték őket. Így alakult ki a csillaghit, mely a
csillagokat és a bolygókat istennek tekintette. Erről szól a mitológia.
Az asztrológia analógiái szoros kapcsolatban vannak a mítoszokkal. Az matriarkhális
társadalmakban a Holdat tisztelték istenanyaként. A Hold változásait azonosították az
emberi élet fejlődési folyamatával. Az első negyed jelölte az életre kelő fiatal lányt, a
második negyed az anyaságot, a harmadik az öregedést, és a negyedik pedig az elmúlást, a
halált, mely az anyaölbe való visszatérést jelentette számukra. A Hold körül kialakult
mítoszok a kozmosszal való összefüggést, az egységet és a biztonságot jelképezték.
4500 évvel krisztus előtt a kurgán nép háborúi hozták el az emberiségnek a férfi isteneket,
a hierarchiáért, a hatalomért folytatott harccal. Ez vezetett a Nap isten tiszteletéhez, melynek
mítoszai a megkülönböztetést, az individualitást jelentették. A Nap és a Hold polaritásokat
ellentét párokat jelképeznek, a nőiest és a férfiast, a jót és a rosszat, az ember tudatos és
tudattalan oldalát. A Yangot és a Yint. Ezek a párok egymást kölcsönösen feltételezik, egyik
a másik nélkül nem létezhet, mivel egyik a másikat kiegészíti. Ezért a közöttük lévő ellentét
valójában ellenségeskedés, hanem az egyensúlyra, a szintézisre való törekvés. Ehhez
nyújthat nagy segítséget a Merkúr, az istenek küldönce, a közvetítő!

*

Az ózdi Vitalitás hétvégén elhangzott előadás szerkesztett változata.
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Az asztrológia tehát egy igen átfogó szimbólumrendszer, mely az évezredes megfigyelések
tapasztalatait felhasználva következtet a különböző mennyei konstellációk hatására,
befolyására a földi életünkre. A különböző időpontban bekövetkező eseményeket - az
időjárás, a napszakok és az évszakok változását - az égitesteknek az égbolton elfoglalt
helyzetével, egymáshoz való kapcsolatával hozták összefüggésbe. Kezdetben az
asztrológiát elsősorban prognosztikára, előrejelzésre használták. Segítségével határozták
meg Egyiptomban a Nílus áradásának kezdetét, ehhez igazították a tavaszi munkákat, a
különböző növényeket akkor vetették vagy ültették el, amikor a Hold megfelelő pozícióban
volt. Az asztrológusok határozták meg a kedvező időpontokat a az uralkodók
megkoronázása, a sikeres hadjárat megindítása, város vagy dinasztia alapítás számára.
Egyszerűbb formában azonban az átlagember is hasznát vette az asztrológia
felfedezéseinek. Az Észak-amerikai fakereskedők még századunk elején is kikötötték
szerződéseikben, hogy csak fogyó Holdnál kivágott fát, illetve abból készült árút vesznek át.
Ilyenkor a fa ugyanis kevés nedvtartalmú, hamar szárad, és a száraz fát nem támadják meg
könnyen a kártevők. És a földművelők is tisztában voltak azzal, hogy az olyan növényeket,
amelyeknek a föld alatti része a fontos, mint pl.: burgonya, hagyma, répa, csak holdtöltekor
szabad elültetni, amelynek viszont a föld feletti része a használható, azt újholdkor kell
elvetni.
A kultúra fejlődésével, az írásbeliség elterjedésével mind jobban tért hódított az asztrológia
tudománya, művészete is. Kivált belőle az asztronómia, a csillagászat és a többi tudomány
is önálló útra lépett. Természetesen az asztrológia is tovább fejlődött. Ahogy a csillagászok
egyre pontosabb számításokat tudtak készíteni az égitestek helyzetéről, várható
mozgásáról, ahogy a geometria is fejlődött, az asztrológiai előrejelzések is egyre
pontosabbá válhattak, mivel az égitestek pozícióit, haladási sebességét is nagy
pontossággal ki tudták számítani. (Ptolemaeus pl. csekély 11' eltéréssel határozta meg i.sz.
150 táján Alexandria földi koordinátáit, ami igen figyelemre méltó teljesítmény korának
műszereivel.) Megszülettek azok a horoszkópok, melyek a föld egy adott pontján, adott
időpillanatban bekövetkező esemény "jellemrajzai" voltak, illetve segítségével - az "órába
pillantva" (horoscopos eredeti görög jelentése) meg lehetett jövendölni az adott esemény
kimenetelét, vagy az akkor született személy sorsát. (Az első maihoz hasonló formájú
horoszkóp ábra ie. 416-ból maradt fenn.) Az asztrológia társadalmi szerepe, hatása a
tudományok és a kultúra fejlődésére vitathatatlan, azonban évezredes virágzását a
középkorban méltatlan üldöztetés követte. Virágzásnak csak a 16-17 században indult
ismét, amikor a francia, bőm, osztrák és olasz udvarban is hivatásos asztrológusokat
kezdtek foglalkoztatni az uralkodók. Legjelesebbjeik: Nostradamus, Regimontanusz, Morin,
Kopernikusz, Galilei és Kepler. (Sajnos egyesek tájékozatlanságból úgy hivatkoznak
Keplerre, aki mint csillagász elvetette, elítélte az asztrológiát, pedig igen nagy tekintélyű
művelője volt, és 1598-ban azt írta barátjának, hogy "én pedig lutheránus asztrológus
vagyok, aki elhajítja a tévtanokat s csak a dolgok magvát tartja meg". Amivel Kepler nem
értett egyet, amit elvetett, az az általa "vásári" asztrológiának nevezett jóslás volt, aminek
csak nevében volt köze az asztrológiához. Mint ahogyan az újság horoszkópoknak sincs
semmi köze a személyes horoszkóphoz és a tudományos szinten művelt asztrológiához.)
Kepler másutt kijelenti: "20 év gyakorlati tanulmányozása meggyőzte rebellis elmémet
az asztrológia igazságáról!"
A 18-19 században az asztrológia ismét feledésbe merült az anyagelvű, materialista
gondolkodás térhódításának köszönhetően.
Századunkban azonban soha nem látott fejlődésnek indult. Egyre többen fedezik fel, hogy
az asztrológia a szimbólumok nyelve. Jung azt írja "Az asztrológia szimbolikus
konfigurációkból áll, épp úgy mint a kollektív tudattalan, amellyel a pszichológia foglalkozik:
az égitestek az 'istenek', a tudattalan hatalmának szimbólumai."
A tudattalan
kikristályosodott tartalmát tekinti Jung archetípusoknak, melyek az emberek messzi
régmúltból származó univerzális ős-képeiből, tapasztalataiból állnak össze. Az archetípusok
gyakorlatilag megegyeznek a 12 asztrológiai alaptípussal, mely az állatövi csillagképekről
kapta a nevét.
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Századunkban az asztrológiának néhány jelentős irányzata alakult ki:
1, Az ún. determinisztikus, esemény orientált asztrológia, melynek követői szerint az
ember sorsa a születés pillanatában eldőlt és semmi lehetősége nincs a sors által
megszabott útról letérni. Az utóbbi évszázadban ennek a véleménynek a követői voltak
többségben. A laikusok többsége is ezt érti az asztrológia alatt. Az ezen az úton járó
asztrológusok tagadják a szabad akaratot. Az ember sorsát eleve elrendeltetettnek tekintik,
és nincs lehetőség alternatívák, választási lehetőségek segítségével befolyásolni az élet
eseményeit.
2, A filozófiai, spirituális vagy ezoterikus asztrológia egy olyan evolúcióból indul ki,
amely nem korlátozódik erre az életre. Az egyén a különböző inkarnációk során fejlődik és
lehetősége van arra, hogy tudását folyamatosan bővítse. A horoszkópunk megmutatja, hogy
milyen területeken kell még fejlődnünk, és tartalmazza azokat a lehetőségeket is, amelyekre
a fejlődéshez szükségünk van. Az ezoterikus asztrológia - követőik szerint - megkísérli
megmutatni, hogy feladatainkat hogyan tudjuk a legjobban megoldani, és a gyengéink
mutatják a leginkább, hogy hol kell még tökéletesednünk. Kitérni nincs lehetőségünk előle
mivel akaratunkkal ellentétes külső körülmények (betegségek, balesetek, veszteségek,
válságok) bekövetkezte által kénytelenek vagyunk velük szembesülni. Az ezoterikus
asztrológia abban tud segíteni - mondják művelői - hogy a helyes úton járva
beteljesedhessen fejlődésünk.
3, A pszichológiai asztrológia (a továbbiakban: pszicho-asztrológia) követői abból
indulnak ki, hogy a horoszkóp csak a lélek alap struktúráit képes felfedni és nem mutatja
meg, hogyan reagálhat az egyén a külvilág hatásaira. (Reakcióit a környezete által
elfogadott normák és szokások, stb. befolyásolják.) Ezért ez az irányzat arra fekteti a
hangsúlyt, hogy megállapítsa, hogy az egyén mely horoszkóp komponensekkel azonosul és
melyek azok amelyeket elkerül vagy elutasít. Ezzel szinte egy tükröt tart a páciens elé,
melynek segítségével az élet sok eseménye megmagyarázható. Az életet fejlődési
folyamatnak fogja fel, visszatérő fejlődési lehetőségeknek. Ennek az irányzatnak a
legfontosabb iskolái, szervezetei tiltják tagjaiknak a prognózisok készítését is.
A pszicho-asztrológia nem egyszerűen az egyén képességei és gyengéi elírására törekszik,
hanem az élet folyamatában visszatérő fejlődési lehetőségeket, esélyeket kívánja feltárni mondják a követői. Szükségesnek tartják azt is, hogy az asztrológus megfelelő pszichológiai
ismeretekkel rendelkezzen és tudását állandóan tovább fejlessze.
Napjaink legelterjedtebb irányzata az utóbbi, mely szintén átalakulóban van. Úgy tűnik,
hogy a fejlődés következő lépcsőfoka az un. transzperszonális asztrológia (TPA), mely a
személyiség legteljesebb kifejlesztésének és az önmegvalósításnak az útját kívánja
felvázolni, természetesen szintén a pszichológiára támaszkodva.
Korunkban igen nagy figyelmet érdemel az a körülmény, hogy a pszichológusok egyre
nagyobb számban fordulnak az asztrológiához. A neves nyugati asztrológusok többsége,
számtalan asztrológiai oktatási intézet megteremtője, asztrológiai szakírók, oktatók és
gyakorló asztrológusok is pszichológusi szakképzettséggel rendelkeznek. Ők az asztrológia
kiegészítéseként alkalmazzák a pszichológiát, elsősorban a pszichoszintézis és a
transzperszonális pszichológia módszereit. Jelentős iskoláik működnek Ausztráliától Svájcig
szinte minden országban. Felismerték ugyanis azt a körülményt, hogy a pszichológiai
tanácsadásban évekig is eltarthat, amíg a pácienssel olyan kapcsolatot tudnak kialakítani,
amely lehetővé teszi legbensőbb énjük megértését, lelki problémáik felderítését. Az
asztrológia segítségével viszont néhány órás elemző munkával felderíthetők azok a lelki,
karmikus terhek, amelyek akadályozzák a páciens fejlődését, számos esetben igen súlyos
lelki traumákat, betegségeket okozva. (És az sem mellékes, hogy az asztrológia
segítségével számottevő eredményeket érnek el pácienseik gyógyításában.)
Az asztrológia legvitatottabb területe a prognózis készítés. Erre az igazán képzett, jó
asztrológusok közül is csak kevesen mernek vállalkozni, különösen a mundán asztrológia - a
világeseményekkel, államok, városok sorsával, természeti katasztrófákkal foglalkozó
asztrológia területén. {Az asztrológia ellenzői mindig arra hivatkoznak, hogy a jóslatok közül
csak igen kevés az ami beteljesült. Ugyanakkor elfelejtik azt, hogy az asztrológiát évezrede-

15

Asztrológiai Tükör

2019. július

ken át az uralkodók használták fel (a mai napig igen sok állami vezető és uralkodó alkalmaz
asztrológust), és a ha az asztrológusok nem az uralkodó által
várt eredményt
prognosztizálták , az igen gyakran az életükbe került. (Pl.: Hitler, aki maga is foglalkozott
asztrológiával, akkor tiltatta be Németországban az asztrológusok működését és égettette el
műveiket, és koncentrációs táborba záratta, vagy kivégeztette őket, amikor megjövendölték
neki, hogy elveszíti a II. világháborút.) Az asztrológiában napjainkban bekövetkező fejlődés
talán ezen a téren is előrelépést hoz.
A személyes horoszkóp elkészítése természetesen szolgáltatás, mellyel szemben a
megrendelő teljes joggal elvárhatja, hogy minőségi munkát kapjon. Azaz megkapja az általa
feltett kérdésekre a megfelelő választ, mely segítséget nyújt számára életének optimális
alakításához, esetleges problémái megoldásához. Ilyen szintű szolgáltatást azonban csak
megfelelően képzett asztrológustól várhat el. Azt tanácsolom, hogy mielőtt megrendelnének
egy horoszkópot, kérdezzék ki az asztrológust, mikor és hol tanulta a horoszkópfejtés
művészetét, és mióta gyakorolja ezt a hivatást.
A valódi asztrológus személyre szabott, egyéni horoszkóp készítésével foglalkozik. Ennek
elengedhetetlen feltétele, hogy pontosan ismerjük a páciens születési idejét (lehetőleg
percre pontosan) és természetesen a születési helyét. Az az asztrológus, aki felelősséget
érez munkájáért, csak akkor vállalja el horoszkóp készítését, ha a páciens által közölt
születési idő eltérése a valóságostól nem több mint +/- 20 perc. Megbízható prognózist csak
ebben az esetben képes elkészíteni. Ellenkező esetben jobb, ha nem is vállalja el a
horoszkóp készítését.
A horoszkópban rejlő információk minden ember személyes tulajdonát képezik. Ezeknek
az információknak a kiszolgáltatása idegeneknek a személyiségi jogok durva megsértését
jelentik. (Ezért civilizált országokban súlyos büntetés jár, természetesen a vétkes
asztrológus működési engedélyét is azonnal megvonják.)
A jó asztrológus igen nagy segítséget tud nyújtani a hozzá fordulóknak. A horoszkópok
azért nagy jelentőségűek, mert nem csak a felmerülő problémákat mutatják meg, hanem
visszatükröződik bennük a megoldás lehetősége is. Rámutat olyan életterületekre,
hajlamokra, képességekre, adottságokra, amelyek tudatos felismerése, kialakítása,
kifejlesztése az egyén számra igen hasznos lehet, hiszen ha ismeri talentumait, korlátait,
sokkal könnyebben boldogulhat az életben.
Az a terület ahol talán a legtöbbet segíthet az asztrológia, az a személyiségfejlesztés.
Nem ismeretes ugyanis még egy olyan diagnózis eszköz, amely képes ilyen precízen
felvázolni az érintett személy jellemét, képességeit és korlátait, és feladatait az életben.
A horoszkóp segítséget nyújthat a családtervezéshez. Választ kaphatunk arra a sokakat
érintő kérdésre, "lesz-e gyerekünk"? Sőt, megtervezhető a gyermek neme is az esetek
többségében.
A gyermekek horoszkópja felvilágosítást adhat a gyermek nevelésével kapcsolatos
teendőkre. Tehetségei, képességei és gyengéi ismeretében a korai gyermekkortól
célirányosan megtervezhető a gyermek nevelése, kibontakoztatva igazi értékeit. A gyermekszülő, a gyermek-nevelők, tanárok kapcsolat elemzése megmutathatja, hogy milyen
félreértésekre, konfliktusokra lehet számítani. Ezt ismerve lehet a gyermekkel úgy
foglalkozni, hogy önálló egyéniséggé váljék és a világban könnyebben érvényesüljön.
Természetesen a pályaválasztáshoz is megfelelő segítséget tudunk adni a horoszkóp
ismeretében.
A horoszkópok felvilágosítást adhatnak két ember kapcsolatáról is, legyenek akár
szerelmesek, házastársak, üzlettársak, főnök, vagy beosztott. Megállapítható, melyek azok a
jellemvonások, tulajdonságok, érdeklődési körök stb. ami a két emberben azonos, és mik
azok, amelyek eltaszíthatják őket egymástól, összeillenek-e vagy sem. Megmutatja,
mennyire lehet tartós a kapcsolat, vagy milyen zavaró körülményekre kell számítanunk. Ez a
lehetőség igen nagy segítséget jelenthet párkapcsolatainkban és üzleti kapcsolataink
alakításában is.
A horoszkóp felhasználásával lehetőség nyílik a munkahelyi kollektívák optimális
kialakítására is. Ez elősegítheti a jobb munkahelyi légkör, a nagyobb produktivitás elérését.
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Az utóbbi években egyre több amerikai és nyugat-európai nagyvállalat alkalmazza ezt a
módszert.
További felhasználási lehetőség lehet az un. céggondozás. Ennek keretében az
asztrológus szolgáltatásait igénybe veszik a cég alapításától kezdve - annak optimális
időpontja megválasztásától, a munkatársak személyiség profiljának kialakításán át, a
legfontosabb üzleti döntések, tárgyalások legmegfelelőbb időpontjának a meghatározásáig.
Igen jelentős lehet az asztrológia haszna a gyógyítás területén. A különböző orvosi
beavatkozások, műtétek időpontjának meghatározásában igen fontos a szerepe.
(Hipokratész - akire még ma is hivatkozunk az orvosi eskü kapcsán, - számára azok az
orvosok, akik nem voltak birtokában az asztrológia tudományának, azok kuruzslók voltak.
Paracelzusz a modern gyógyászat megalapítója is magas szinten foglalkozott
asztrológiával.) A gyógyítás, a különböző terápiák helyes időpontjának megválasztása
nagyban befolyásolja a gyógyulást, a regenerálódást.
Korunkban az asztrológiáról - legalábbis a fejlett nyugati demokráciákban - általánosan
elismerik, hogy igen nagy segítséget tud nyújtani az embereknek ahhoz, hogy méltó módon
élhessen, azáltal, hogy a horoszkóp segítségével jobban megismerheti önmagát.
Baktay Ervin ezt így fogalmazta meg: "A horoszkóp mindennél nagyobb segítségünkre lehet
a legfontosabb feladat megoldásában: hogy megismerjük önmagunkat. Őszinte tükröt tart
elénk, amely nem hízeleg hiúságunknak, de igazi értékeinket is világosan mutatja.
Megismerhetjük belőle sorsunk fő irányvonalait, azt hogy mi a nekünk rendelt igazi út és mik
azok a szakadékok, amelyek fenyegethetnek. Az úgynevezett "rossz hatások" vagy
"szerencsétlen" hajlamok egy horoszkópban nem azt jelentik, hogy az illetőnek
elkerülhetetlenül véghez kell vinnie a jelzett sötét tetteket, vagy magatehetetlenül engednie
kell a romlásba taszító hatásoknak. A horoszkóp a tendenciákat mutatja, hogy lássuk, milyen
hajlamok és adottságok élnek bennünk: figyelmeztet jó képességeinkre és hibáinkra, jó és
rossz hajlamainkra egyaránt, s feltárja a lehetőségeket, amelyek abból származhatnak. Az
önmegismerés és önfejlesztés útján azután valóban ki-ki a maga sorsának kovácsává lesz."1

1

Baktay Ervin dr. - A csillagfejtés könyve - 27. oldal
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Dr. Fáy Csaba:

100 éves Kele János, a léleklátó
(A Baktay Ervin Asztrológiai Egyesületben 2000. szeptember 2-án megtartott gyakorlat anyaga.)

1. Kele János életútja:
Született Pécsett, 1900. május 7-én (11 óra 02,30 perckor).
2 éves, amikor apja Ivándárdára költözik, ahol uradalmi kocsis. Sváb falu, itt jár 1
elemibe.(Kisgyerekkori német nyelvi élmények).7 éves, amikor visszaköltözik Pécsre, apja
nyomdában lesz segédmunkás.
10 éves, amikor apja meghal, anyja az Emericanum katolikus nevelőintézetben kap
szakácsnői állást és gyermeke is oda kerül iskolába.
14 évesen nyomdászinas lesz, 17 évesen segédként felszabadul, próbálkozik
Székesfehérváron állást kapni, majd visszatér Pécsre, de 18 évesen munkanélküli lesz.
Egész életében sokat tanul a könyvekből, autodidakta módon képzi magát.
Budapesten próbál munkát kapni, itt alkalmi munkákból tengeti magát, 23 évesen kimegy
Németországba.
Berlinben a nyomdászok otthonában tanulja a nyelvet és alkalmi munkákból tartja fenn
magát, majd át akar menni Svédországba, Dániába de a zord idő ebben megakadályozza.
Hamburgban keres munkát, hajón vállal munkát, így Olaszországban is jár, de végül
Lipcsében telepedik le 25 évesen, ahol híre megy képességeinek és itt képesítést szerez,
mint frenológus (koponyatanász), karakterológus és grafológus. (Valójában egyik
képesítésre sincs szüksége, mert különleges képessége többre teszi alkalmassá).
1929-ben megházasodik, egy pilóta özvegyét veszi el feleségül, akinek első házasságából
van fia. Ezt neveli sajátjaként fel. A német nővel Pécsett esküszik meg. Ebben az évben
nagy port ver fel a "Szentpétervári Gobelin" vizsgálala, ahol lelki szemeivel látja a gobelin
közelében, (anélkül, hogy tudta volna, miért mutatjék neki a gobelint), ahogy I. Pál cárt
meggyilkolják (a gobelin mögött). Másik híres esete, amikor egy bokszolónak előző napon
megmondja, hogy világbajnok lesz másnap, de azt is, hogy hogyan győz.
1931-ben egy kinti pszichiáter - Alfred Günther - könyvet ír az eseteiről, ahol
"sorstanácsadónak" nevezi, de hogy mitől vannak képességei, nem tudja megmagyarázni.
1933-ban hazaköltözik, mert a fasiszta rendszer nem ad engedélyt tevékenységére. Kb. 34
évesen a budapesti rendőrségen alkalmazzák egyik pszichológus barátja tanácsára az
életvédelmi osztályon, hogy öngyilkosok ügyeinek megelőzésével foglalkozzék.
1934-ben a Magyarság napilapban "Embervédelem" címmel vasárnapi rovatot alapít, ahol
sokan keresik gondjaikkal és ezekben ad a hozzá fordulóknak jó tanácsokat.
(1936-ban, jóllehet csak 130 P a havi fizetése, sok sajtó támadásnak van kitéve, hogy
szükség van-e egyáltalán a rendőrségen ilyen személyre). Jövedelmét a lakásán folytatott
lelki tanácsadással egészíti ki.
Ebben az évben egyszer Pécsett az Emericana nevelőintézetben tart előadást és
megmondja, hogy mind Mussolini, mind Hitler csúfosan ér élete végére.
Kb. 39-40 éves, amikor gyermekpszichológusok csoportja vizsgálja a Gyermeklélektani
Intézetben, Schnell János igazgató vezetésével, hogy honnan erednek különleges
képességei. Nem tudták megállapítani az eredetét.
A hazai írók közül Szabó Pál emlékezik meg róla "Nyugtalan élet" című önéletrajzi
regényének átdolgozott kiadásában, rajta kívül Török Sándor "Egy kis kertet szerettem
volna" című önéletrajzi regényében. Kosztolányi Dezső költő is produkáltatta és sokan baráti
körben, de pl. amikor Pethő Sándor megalapította a Magyar Nemzet napilapot, akkor a
szerkesztő Hegedűs Gyula lakásán orvosok, pszichiáterek, pszichológusok előtt vizsgáztatta
le, hogy mire képes és nem szélhámos-e. Meggyőződtek különleges képességeiről, de nem
tudták ők se megállapítani a képesség eredetét. Kele János 1943-ban úgy nyilatkozik erről,
hogy "még mindig vannak kétségeim, de az orvosok véleménye és a sok-sok eset, akiken
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segítettem, meggyőz arról, hogy amit teszek, jó" - vagyis ő maga se tudta hová tenni
képességeit.
1944-ben nyugatra távozik, s rövid menekülttábori élet után (erről szól Nyírő József : Zöld
csillag" c. regénye, ami 1950-ben jelent meg Spanyolországban) egy német kisvárosban
Eggenfeldenben telepedik le és ott él haláláig. Közben itt is segít mindenkin, aki hozzá
fordul, nagy levelezése van, mert az USÁban a parajelenségeket kutató Duke Egyetem Dr.
Carl Osis vezette pszichiátriai laboratóriumával együttműködve távgyógyít pontos
diagnózisaival, amit a betegek levelei illetve az általuk megfogott üres papírlapok alapján állít
fel. Elsősorban női betegeket gyógyít, mert erre képesebbnek érzi magát, mint férfiakra. A
külföldi lapok nagyon sok cikkben foglalkoznak különleges képességeivel az egész világon.
1957. május 30-án hunyt el agyvérzésben az Eggenfeldeni Kórházban (13 óra 33 perckor).
2. Kele János különleges képességeinek összefoglalása:
1. Ha adott volt egy tárgy, annak el tudta mondani a történetét, tulajdonosait, azok külső
megjelenését, sorsát, élet-eseményeit, olykor jövőjét is.
2. Ha volt a társaságában egy személy, akkor egy idő után el tudta mondani róla egész
sorsát, jövőjét, hogy hogyan nézett ki az apja és más, soha általa nem látott személyek
és ezekkel mi történt, vagyis fel tudta hozni a tudatába - elsősorban lelki kép formájában a másik tudatalattijának tartalmát.
3. Képes volt egyes esetekben a jövőbe látni, pl. Hamburgban megmondta egy matróznak,
hogy másnap ne induljon el a hajójával, mert az el fog sűlyedni (nem is ment el és a hajó
valóban elsűlyedt ezen az úton), vagy pl. egy barátja lakás-ügyének a rendezésében
előre megmondta, hogy az rövidesen megoldódik és pontosan úgy és ott sikerült, ahol az
illető nem is várta, de ahogy előre megmondta.
4. Emberek betegségeit fel tudta ismerni már olyankor, amikor még a személynek magának
se volt erről semmi tünete és ez mindig beigazolódott - ez is a másik ember
tudatalattijának feltárása.
5. Képes volt betegeket levél alapján táv-gyógyítani, mert a levélen rajta lévő tudatalatti
információkat pontosan megérezte, képileg megjelent előtte, tudatosította és közölte.
3. Kele János különleges képességeinek forrása asztrológiai elemzéssel
a) Az Ascendens meghatározása.
Mivel nem maradt fenn adat a születés órájáról és percéről, de a haláláról igen, egyrészt az
57 éves solár horoszkópban az IC pont gyakorlatilag egybeesik az Ascendenssel. Emellett
az IC ura a Plútó együtt áll a születési Holddal, ami a születési képletben az I. ház elején áll.
(Emellett az 5 hó 7 is megadja az 57-et).
Másrészt a halál napi horoszkópban a születési képlet 8. házának ura a születési Neptún
együtt áll a Holddal. Itt is megismétlődik a pillanatnyi Plútó együtt állása a születési Holddal.
Ezeken túlmenően egy Münchenben végzett és Ausztriában praktizáló asztrológust
megkértem arra, hogy miután én is ingával állapítottam meg az Ascendens helyzetét, hogy ő
is ingával állapítsa meg azt és a képletben felhasznált értéket végül is ő állapította meg.
b) A képességek forrásai azzal függenek össze, hogy milyen bolygók vannak a képletben
uralomban és milyen uralmi láncok találhatók, s hogyan függenek össze ezek az
állócsillagokkal.
1. Uralomban van a Szaturnusz, de nincsen semmilyen bolygó, amelynek ura lenne, viszont
együtt áll a "Nyilas íjja" állócsillaggal, ez adja meg nagymértékű emberszeretetét és
önzetlenségét, igazságérzetét (és mivel az 5 házban áll, gyermektelenségét).
2. Uralomban van a Jupiter, ami egyben az Uránusznak is ura, amellyel együtt áll, de együtt
áll az Antares állócsillaggal, amely határozott és az emberek érdekeiért küzdő
személyiséggé formálta, nagy erkölcsi erőt adva neki.
3. Uralomban van a Mars, (amely ura a vele együtt álló Merkúrnak is, amely a Plútónak és
Neptúnnak is ura), az érzelmi életet és fantáziát jelző Holddal trigont zár be, a
tudatalattival rokon Neptúnnal pedig szextilt. Ez mutatja kiváló megérzéseit és annak a
Marssal együtt álló Merkúr miatt jó formába öntési képességét. A Mars egyben a külföld
ura is, ez mutatja németországi érvényesüléseit is és vágyódását oda.
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4. A következő, igen fontos planéták zárt hármas erőcsere láncot alkotnak: A Hold ura a
Nap, ennek ura a Vénusz, ennek ura a Hold. Ezzel mindhárom bolygót szinte uralmi
helyzetbe hozza és egyidejűen egy olyan energiafolyamatba kapcsolja bele, amelyik a
nagy közös tudatalatti megcsapolására teszik képessé. A Hold elsősorban azzal, hogy
fok-percre pontosan együtt áll az Alphard állócsillaggal, amelyik hozza a magasabbrendű
tudást, a pontos megérzéseket és a Mars-Merkúr együttállással bezárt trigonnal a jó
kifejezési készséget is. A Nap azzal, hogy elevációban ő a születési uralkodó,
előrehaladást jelez és valószínűsíti azt, hogy az (apai példa alapján) nyomdász segéd
önképzéssel magas tudásra tett szert és így a megérzések tudatossá válását segítette. A
Vénusz pedig a világi érvényesülés ura, egyrészt a 11. házban jelzi, hogy sok barátja és
lekötelezett embere segíti érvényesülésében (akik a Neptún miatt pszichológusok) ,
másrészt, hogy megérzései mindig valamilyen képi formában jelentek meg lelki szemei
előtt, amiről utána könnyen tudott beszélni.
5. Végül még egy adalék: mivel az IC ura a Plútó és ez együtt áll a Rigel állócsillaggal,
szülei, bármilyen szegények voltak, bele oltották a felemelkedni képesség szorgalmát és
az állandó tettvágyat, hogy főleg az elesett, szegény embereket segítse.
Mindez együtt megmagyarázza különleges képességét, azt, hogy a saját és mások
tudatalattijából fel tudjon hozni információkat a többi ember gondjainak megoldására, a többi
ember segítésére. Kár, hogy gyakorlatilag elfelejtették és nem tudok arról, hogy valahol is
megemlékeztek volna 100. életévéről, születése centenáriumáról. Ezt pótoltuk ez
alkalommal.
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