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Több,
mint 40 millió...
variációs lehetőség létezik az Asztrológiában! És...
...lehet, hogy még keveset is mondtam! Ezért kérlek, hogy...

az alábbi kiadványban szereplő meghatározásokat,
- a még nem ismert vagy a kiadványban nem szereplő
egyéb befolyásoló tényezők miatt -

sokkal inkább utalásoknak tekintsd,
mintsem kőbe vésett tényeknek!
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Honnan lehet tudni, hogy valaki természetes halál vagy netán baleset esetleg
végzetes betegség áldozata lesz?
Születési képletünkben az elmúlás módját a 8. ház mutatja. A jegy, - amelyben a ház
kezdődik (az érintett jegy jellegzetességeinek megfelelően) - határozza meg a halál jellegét.
Így például a Kos jegyében kezdődő 8. ház utalhat gyors elmúlásra, de a jegy által uralt
testrészek miatt akár fejjel, vérnyomással összefüggő okokra is. A ház uralkodó bolygójának
helyzete, továbbá a házban tartózkodó bolygók és azok fényszögei tovább pontosítják a
meghatározást. Békés, nyugodt halálra utalhat például a Jupiter jelenléte a házban vagy
harmonikus fényszög-kapcsolata bármely
érintett bolygóval. Diszharmonikus fényszög
érintettség esetén ugyanakkor a Szaturnusz
Az Asztrológiai házak
hosszan-tartó betegségre, az Uránusz és a
kiértékelésének sorrendje:
Plútó hirtelen (pld. baleset) elmúlásra, míg a
Neptunusz nehezen beazonosítható
1. a házcsúcsnak otthont adó jegy
körülményekre hívja fel a figyelmet!
vizsgálata. (A jegy, amelyben az adott ház
Nem szabad elfeledkeznünk azonban a
kezdődik!)
születési horoszkópunk legfontosabb
2. az érintett jegy uralkodó bolygójának
bolygójáról, a képletünkben minket jelölő
vagy több uralkodó esetén a
születési uralkodóról sem! (A születési
bolygóinak vizsgálata
uralkodó az Aszcendens jegyének uralkodó
(jellege, jegy illetve házhelyzete alapján)
bolygója vagy bolygói!)
3. a házban tartózkodó bolygók
A születési uralkodónk kapcsolata a 8. házzal
jellegének, hatásainak
szinte majd minden esetben az egyéni
meghatározása. (Jegyhelyzet alapján!)
felelősségünket hangsúlyozza! Ez
4. fényszögek vizsgálata
leggyakrabban az életformánkból eredhet
(dohányzás, alkohol stb.), de szélsőséges
esetben (baleset) akár kiváltó ok is lehet...

Mely házban, mely bolygó (illetve egyáltalán mi) utal az életünk végére?
Kicsit ironikusan úgy is fogalmazhatnánk, hogy kezdetben a vég..., hiszen a IV. ház jelképezi
az életünk végét, ugyanakkor az eredetünket is! Amíg az elmúlás módjának
meghatározásában a születési uralkodó csak mellékszereplő volt, addig az időpontjának
meghatározásában már öve a főszerep! Életünk végét ugyanis a születési uralkodónkra
érkező, lassú mozgású bolygók tranzitjai jelzik. Ebből következik, hogy egy ember életében
nem csak egy “halálpont” létezik! Egyesek sajnos már a legelsőnél (születés után) elmennek,
míg a szerencsésebb többség csak jóval később! A halál pontos időpontját természetesen a
IV. ház uralkodója, illetve a házban lévő bolygók is befolyásolják!
Az életvég meghatározásában azonban fontos szerepet kap a Szaturnuszt is, amely a
születési uralkodót kizárva, a Nappal vagy az Aszcendens-el diszharmonikus fényszöget
alkotva, önállóan is képes halálpontot kiváltani! (Nézd csak meg az elhunyt hírességek
ábráját!)

Sorsunk kb. hány %-ban eleve elrendelt és kb. hány %-ban múlik a szabad
akaraton?
A szabad akarat egy illúzió, hiszen az adottságok és a képességek ismeretében pontosan
kiszámítható! Leegyszerűsítve: képzelj el egy oroszlánt aki elé választási lehetőségként egy
Antilopot és egy tortát helyeznek. A képességeit ismerve biztosra vehetjük, hogy nem a tortát
fogja választani...
A sorsunk jelentősebb állomásai meg vannak írva! Az állomásainkat összekötő utak
- felderítése, - megtalálása, esetleges - kiépítése már a “szabad akaratunkra” van bízva...
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Az asztrológiai ikrek életpályája tényleg nagyon hasonló? Ki számít egyáltalán
az asztroikerpáromnak?
Naptestvéreknek nevezi az Asztrológia az egy-napon, Asztroikreknek pedig a percre
pontosan egy-időben született embereket. A lassabb mozgású bolygók miatt már a
Naptestvérek életpályája is hasonló (erre alapoz az Asztronumerológia módszere is!),
az Asztroikreké pedig különösen!
Nézzünk egy példát: egy kórház szülőszobájában (egymás mellett), ugyanabban a
pillanatban születik két gyermek. Az egyik gyermek szülei igen szegények, ráadásul
alkoholbetegek, míg a szerencsésebb gyermek szülei tehetős, művelt emberek.
A két gyermek születési képlete teljesen azonos lesz! Vagyis egymástól függetlenül, a saját
világuknak megfelelően egyszerre élnek meg örömet, s olykor bánatot. Tételezzük fel, hogy
a gyermekek a szüleik életvitelét követék. Így az egyik egy cég középvezetőjeként, a másik
pedig alkalmi munkákból keresi a kenyerét. Amikor a képletük szakmai, anyagi felemelkedést
mutat, akkor az egyikből igazgató lesz, míg a másik talál egy állandó munkahelyet... Vagyis a
hatás tekintetében mindketten ugyanazt élik meg, csak ki-ki a saját világában, a saját
szintjének megfelelően! A szintet két dolog határozza meg: a neveltetés és a műveltség!
Mi a helyzet a valódi ikrekkel? Mi a magyarázat arra, hogy az azonos neveltetés ellenére
eltérő lesz a sorsuk?
Egyfelől a műveltség, hiszen az nem ér véget a gyermekkorral, másfelől pedig a születésük
között eltelt idő! Az a néhány perc ugyanis gyakran elegendő ahhoz, hogy bizonyos
házcsúcsok jegyhelyzete, a két képletben eltérőek legyenek! Nem beszélve az éppen jegyet
váltó bolygókról... Vagyis a teljesen azonos neveltetés, de még műveltség ellenére sem
mindegy, hogy az anyagiakat képviselő 2. ház mondjuk a Bika végén vagy éppen a mellette
lévő Ikrek elején kezdődik...

Képes-e az ember végérvényesen megváltoztatni saját jellemét, és azonosulni
a felvett szokásokkal?
Minden ember önmagának akar jót, vagyis egy kellően motiváló MIÉRT-ért bárki képes
megváltozni! A kérdés csak az: meddig tart a MIÉRT? Valószínűleg addig, amíg az ember
eléri, megtartja vagy megszerzi mindazt, ami egykor táplálta a MIÉRT-jét!
Talán vannak életre-szóló MIÉRT-ek, ezek azonban olyan ritkák, amilyen ritkán a vér változik
vízzé...

Honnan lehet tudni, hogy valaki külföldre megy és ott is fog élni, dolgozni?
Amennyiben a IV. ház uralkodó bolygója a 9. házban áll (vagy ritkább esetben az otthont
jelképező Hold), úgy minden esély adott a tartósabb külföldi élethez, - különösen akkor,
ha a születési uralkodó is kapcsolatba hozható a 9. házzal.
Külföldi munkalehetőséget a X. ház uralkodója jelez, abban az esetben ha a 9. házban áll!

Melyik a legrosszabb állatövi jegy?
Kivétel nélkül minden jegynek vannak “utálható” tulajdonságai. Vagyis, minden jegyet “utál”
valaki! Ebből kiindulva nincs legrosszabb jegy, bár a szélsőségességük miatt gyakran
nevezik legrosszabbaknak a Skorpiókat és a Bakokat! Szélsőségességnek ugyanakkor két
oldala van, akik ismerik a másik oldalt: szeretik, mégpedig nagyon!

Hol látjuk a számunkra legalkalmasabb elfoglaltságot, munkát?
Számunkra legmegfelelőbb munkát, vagyis azt, ahol minden esélyünk és lehetőségünk adott
a sikerre: születési képletünkben a X. ház jelképezi. Munkakörülményeinket, illetve a
létfenntartásunkhoz szükséges “kenyérkereső” munkánkat: a 6. ház.
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Honnan lehet tudni, hogy valaki őszinte típus v. az ellenkezője?
Kétségtelen, hogy egy születési képletben az őszintétlenségre való hajlamot legbiztosabban
a Merkúr (beszéd) és a Neptunusz (ködösség és megfoghatatlanság) diszharmonikus
fényszögkapcsolata jelzi.
Az őszinteség vagy annak hiányának meghatározása ennél azonban összetettebb, hiszen
függ az alapot biztosító lelki tényezőktől és persze magától a cselekvéstől!
Vagyis, az őszinteség kérdésének meghatározásában a Hold biztosítja a lélek Miértjét, a
Merkúr gondolatokba önti, a Mars pedig kimondja... Összességében: e három bolygó
levegős vagy vizes jegyekben utalhat őszintétlenségre, földies vagy tüzes jegyekben állva
inkább őszinteségre. Bármelyikük kapcsolata a Neptunusszal: az őszinteséget gyengíti!

Melyik jegyek nem tudnak hazudni? Mivel árulják el magukat?
Adottságaikból eredően nehezen megy a hazugság: a biztonságra törekvő földies jegyeknek
(Bika, Szűz, Bak), valamint a “szívemen a számon” temperamentummal rendelkező tüzes
jegyeknek (Kos, Oroszlán, Nyilas). Míg a lélek rejtelmeiben jártas vizes jegyeknek (Rák,
Skorpió, Halak) és a szavak erejét jól ismerő levegős jegyeknek (Ikrek, Mérleg, Vízöntő)
már sokkal könnyebben...
“Füllentés” esetén önmagukat... a tüzes és levegős jegyek képviselői - vitával palástolt
ellentámadással, a földies és vizes jegyek szülöttei pedig - testbeszéddel leplezik le.

Mi mutatja azt, hogy vezető lesz-e valakiből vagy sem?
- az Aszcendens tengelyén lévő Mars,
- a X. házban álló születési uralkodó,
- a X. házban álló Nap, Hold vagy a Mars,
- továbbá a születési uralkodó a Kos jegyében utalhat vezető beosztásra, míg
ugyanezen bolygók jelenléte a 6. házban, alkalmazotti munkaviszonyra.

Hol van a fejlődés a horoszkópban?
Vannak akik a fejlődést az élet nagy tanítómesterével: a Szaturnusszal, mások az
életfeladatokat jelképező Holdcsomópontokkal azonosítják. Leegyszerűsítve talán így van...
Egyszerűségnél maradva: a fejlődés nem más, mint tapasztalat! Születési képletünkben a
tapasztalatot: - a jegyek, - a házak, - a bolygók és a fényszögek összességében rejlő
hatások és események jelképezik. Vagyis a fejlődés, maga az idő!

Milyen betegségekre utalhat a radix?
Az érintett jegyeknek megfelelően, hozott (örökölt) és szerzett betegségekre egyaránt utalhat
az I, a IV., a 6. és a 8. ház. Képletünkben további, - egészségünkkel kapcsolatos pontokra
hívja fel a figyelmet a születési uralkodó, a Nap és a Hold helyzete:
Kos - fej, fog, vérnyomás
Bika - torok, nyak, pajzsmirigy, fül, gyomor
Ikrek - váll, kar, idegrendszer, tüdő felső része, mellhártya
Rák - gyomor, belek, mellkas
Oroszlán - szív, gerinc, orrmandula, szem
Szűz - idegrendszer, gyomor, altest, bőr
Mérleg - vese, csípő, anyagcsere
Skorpió - nemi szervek, nyakcsigolya, nyak, vérnyomás
Nyilas - csípő, comb, máj, légzőutak, végbél
Bak - térd, bőr, gyomor, csontok
Vízöntő - ízületek, lábszár, visszér, hasnyálmirigy
Halak - lábfej, kézfej, nyirokrendszer, szem
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Mely jegyekre jellemző a bulimia vagy az anorexia?
Leginkább a mértéktelenségre hajlamos jegyekre! Vagyis a Bikára, a Rákra, a Skorpióra,
kisebb mértékben a Mérlegre, valamint a Bakra.

Melyik bolygó mutatja az alkoholizmust?
Szegény Neptunusz! A valóságtól történő elszakadására már annyi mindent ráfogtunk...
Holott önállóan, Ő semmit nem vált ki! Nem okoz például - alkohol, de még - drogfüggőséget
sem. Csupán egy dolgot tesz: hatásfokozó bolygóként felerősíti a már meglévő hajlamot.
Igaz, azt legalább nagyon!
Nos, alkoholbetegségre a hajlomot: a földies és a vizes jegyekben álló Hold és a Mars
mutatja! A Hold biztosítja a lelki hátteret, - vagyis az okot, míg a Mars az eszközt, a probléma
megoldására. Vizes jegyben állva, mi másban is kereshetné a megoldást a Mars, ha nem a
folyadékban? Ahogy földies jegyben állva is folyadékra van szüksége ahhoz, hogy újra
termővé váljon, úgy mint régen...

Melyek azok a jegyek, akik idővel megszépülnek és fordítva?
“Rút” kiskacsából “csodaszép hattyú” a Nyilasokból és a Halakból lesz, míg “szép hattyú” a
velük szemben lévő Ikrekből és a Szüzekből! A legszembetűnőbb változást fordítva,
az elkényelmesedő Bikákon és a “belefáradt” Skorpiókon figyelhetjük meg!

Melyik jegyre a legjellemzőbb a családcentrikusság?
“Földhöz-kötöttségük” miatt a családcentrikusság, elsősorban a földies és a vizes jegyekre
jellemző. Közölük is kiemelkednek a Rákok, a Szüzek, és a Bakok!

Honnan lehet tudni, hogy valakinek nem lesz gyermeke?
Gyökereinket, - melyekkel másokba kapaszkodunk, képletünkben a fényszögek képviselik.
A termékenységet szimbolizáló Hold, illetve a gyermekeinket jelképező 5. ház uralkodó
bolygójának fényszögnélkülisége utalhat gyermektelenségre.

Honnan lehet tudni, hogy szülő nélkül (akár egyik vagy mindkettő) nevelkedik
fel és ő is társ nélkül fog gyereket nevelni?
Szülőnélküliségre, vagyis a gyermekkor nehézségeire a IV. házban álló, - diszharmonikus
fényszögkapcsolattal rendelkező lassú mozgású bolygók (Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz,
Plútó) utalnak. SORSISMÉTLŐDÉS (szülőnélküliség után, társ nélküli gyermeknevelés)
feltételezhető akkor, ha a IV. házban álló lassú mozgású bolygók közül valamelyik a VII. ház uralkodó bolygója.

Vannak-e olyan asztrológiai jegyek, melyek szülötteinél bőséges gyermekáldás
várható és olyanok, ahol nem várható gyermek?
A termékenység meghatározása számos összetevőtől függ, így nem feltétlenül Nap-jegyhez
kötött. Általánosságokban azonban elmondható, hogy a vizes jegyek (Rák, Skorpió, Halak)
szülöttei a legtermékenyebbek, a tüzes jegyek (Kos, Oroszlán, Nyilas) képviselői a
legvisszafogottabbak.

Kiolvasható bárki horoszkópjából az, hogy meddő-e vagy magtalan?
Nők esetében a Hold, férfiak esetében a Nap és/vagy a Mars fényszögnélkülisége utal a
meddőségre vagy a magtalanságra.
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Lehet látni az ikerszületést?
Ikrek születésére utal a Jupiter kapcsolata az 5. házzal (uralkodó bolygója, benne áll,
fényszög-kapcsolatban áll a házban lévő bolygókkal vagy a ház uralkodójával), továbbá a
születési uralkodóval, a Nappal vagy a Holddal. Az ikrek születése tehát, így vagy úgy,
valamilyen formában mindig összefüggésbe hozható a bőség bolygójával!

Az asztrológiában mi mutatja meg a gyerekek nemét?
Az 5. ház uralkodójának, illetve a házban álló bolygóknak, - férfias vagy nőies jellege!
Férfias jellegű bolygók: Nap, Merkúr az Ikrekben, Vénusz a Mérlegben, Mars a Kosban,
Jupiter a Nyilasban, Uránusz, Plútó.
Nőies jellegű bolygók: Hold, Merkúr a Szűzben, Vénusz a Bikában, Mars a Skorpióban,
Szaturnusz, Neptunusz.

Egy horoszkópban mi jelzi a nem vér szerinti nevelt gyermeket?
A születési horoszkóp 11. háza jelképezi a nem vér szerinti nevelt gyermeket. A ház
uralkodója, valamint a házban lévő bolygók jellege, határozzák meg a nevelt gyermek nemét,
valamint a hozzá fűződő kapcsolat minőségét.

Vannak-e olyan asztrológiai jegyek, melyekben születetteknél gyakrabban
fordul elő a homoszexualitás?
Szélsőségességük miatt a Skorpiók és a Bakok, extremitásuk miatt pedig a Vízöntők között
fordul elő gyakrabban a homoszexualitás.

Mi mutatja a horoszkópban, ha valaki pl. a saját neme iránt érdeklődik vagy
esetleg pedofil?
Noha bizonyos bolygókapcsolatok utalnak a másságra, általánosítani ebben a kérdésben
nagyon nehéz! Gondolj csak bele! Ha egy női szülött képletében a bolygók túlnyomórésze
férfias jegyeket foglal el, úgy felerősödnek a feminin vonások, ahogy egy férfi esetében a
maszkulinok, ha a bolygói javarészt nőies jegyekben állnak. Természetesen ezek a
felerősödött vonások nem minden esetben jelentik azt, hogy a szülött a saját neme iránt
vonzódik, hiszen gyakran előfordul, hogy egy férfias nő megveri a társát, míg egy nőies férfi
mos, főz... Ugyanakkor vannak esetek, amikor az erősebb feminin vagy maszkulin vonások
már önmagukban is hajlamot ébresztenek!
Mindezeken túl, a megfigyelések és a tapasztalatok azt mutatják, hogy az Aszcendens
tengelyéhez közel álló Uránusz és/vagy Neptunusz, diszharmonikus fényszöget alkotva a
Vénusszal és/vagy a Marssal, - felerősítik a hajlamot. Különösen akkor, ha ezen bolygók
egyike a születési uralkodó!
A szexuális aberráltság hajlamát az Uránusz és/vagy a Plútó diszharmonikus
fényszögkapcsolatai (Vénusszal vagy a Marssal) jelzik, az 5., a 8. és 12. házakban. Ha az
érintett bolygók egyike a születési uralkodó, úgy a hajlam ebben az esetben is felerősödik!

Mely jegyekből kerül ki a legtöbb prostituált?
A két Vénuszi jegyből... Ezért is nevezi a szaknyelv az eltévelyedett Bika és Mérleg lányok
képletében lévő Vénuszt: “piszkos Vénusz”-nak. Az állatöv kurtizánjának: a Nyilast tartják...

Mi mutatja, ha valakit gyermekkorában szexuálisan molesztáltak?
A IV. házban álló Uránusz és/vagy Plútó diszharmonikus fényszögkapcsolata (Vénusszal
vagy a Marssal) utalhat gyermekkori szexuális molesztálásra. Az utalást tovább erősíti a 8.,
különösen a 12. ház érintettsége!
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A négy elem hogyan függ össze, összefügg-e a szexuális beállítódással?
A szexuális beállítódással sehogy, a vérmérséklettel már annál inkább! A tüzesek
hevesebbek, a földiesek kitartóbbak, a levegősek simogatóbbak, a vizes jegyűek pedig
érzékibbek...

Mi mutatja a hűtlenséget? Melyik jegyekre jellemző?
Hűtlenségre utalhat a tüzes vagy levegős jegyekben lévő Mars, Vénusz és a Hold.
A Hold helyzete mérvadó, hiszen Ő biztosítja a lelki hátteret, Ő mondja ki az utolsó szót...
Ezért van az, hogy az emberek túlnyomórésze ugyan megtenné, de a lelkiismeretük (a Hold)
nem engedi. Nap-jegyek vonatkozásában ezért nehéz általánosítani, bár az kétségtelen,
hogy a hűtlenséghez legközelebb álló jegy: az Ikrek!

Melyik jegynek mit jelent az, hogy hűség? Hogy valósítja meg, milyen
formában?
Hűséghez való viszonyunkat, - elsősorban a Hold által képviselt MIÉRTek határozzák meg!
Ezek a MIÉRTEK egyéntől függően változnak, hiszen van aki AZÉRT lesz hűtlen, mert a
kíváncsiság hajtja, megint más AZÉRT, mert így menti meg a házasságát, és olyan is van aki
AZÉRT hűséges, mert nem szeretné elveszíteni a másikat. Így vagy úgy, minden egyes
“AZÉRT” mögött, számos egyéni “MIÉRT” áll. Természetesen vannak jegyekre jellemző,
támogató MIÉRTEK is, ilyenek lehetnek például...
Tüzes jegyek (Kos, Oroszlán, Nyilas) esetén: - a küzdelmet igénylő közös célok.
Földies jegyek (Bika, Szűz, Bak) esetén: - a közösen szerzett biztonság.
Levegős jegyek (Ikrek, Mérleg, Vízöntő) esetén: - a közös beszélgetések.
Vizes jegyek (Rák, Skorpió, Halak) esetén: - a közös emlékek gyártása.

Melyik jegy hogy éli meg a kapcsolatokat, mit jelent nekik (pl. házasság,
család, rövid vagy hosszabb távú, zártabb vagy nyitottabb kapcsolat)?
A különböző kapcsolati formákban, bizonyos jegyek, - mint az adott kapcsolat legjobbja vagy
éppen ellenkezőleg - gyakrabban kerülnek szóba. Ettől függetlenül általánosítanunk nem
szabad, hiszen a hűséghez hasonlóan az emberi kapcsolatokhoz való hozzáállások is
egyénhez kötöttek.
Családi kapcsolatokra a születési képlet IV. házában, a szerelmekre az 5. házban, míg a
házasságra a VII. házban találunk utalásokat. Titkos kapcsolatot feltételezhetünk akkor, ha a
Vénusz, a Mars vagy az 5. ház uralkodó bolygója a 12. házban áll.

Melyik jegyet mivel tudod megfogni egy kapcsolatban?
Természetesen minden jegynek vannak “érzékeny pontjai” melyek segítségével könnyebben
megszerezhetők. A probléma csak az, hogy ezen “trükkök” alkalmazása éppen csak a
megszerzéshez elegendők, a megtartáshoz sohasem...
Tudod?! Minden ember önmagának akar jót! Ez a kapcsolatokban különösen igaz, hiszen
egy kapcsolat kezdetén mindkét fél kellően erős MIÉRTTEL rendelkezik, AMIÉRT a másikat
választotta! A kezdetekkel tehát, egyik kapcsolatban nincs gond! A folytatásban viszont a
legtöbb probléma abból adódik, hogy a kezdeti - de idővel megszűnő - miértek helyébe nem
lépnek újak! Vagyis a tartós kapcsolat titka, azaz a másik “megfogása” nem állatövi jegyekre
vonatkoztatott praktikákból áll, hanem egyszerű miértekből és azok folyamatos
mérlegeléséből! A MIÉRTEK folyamatos mérlegelése különösen fontos, ugyanis a két félnek
azonos mértékű miérttel kell rendelkeznie! Ezen áll vagy bukik az egész...
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Honnan lehet tudni, hogy egy párkapcsolat kudarcba fullad-e?
A születési képletek összevetésében (szinasztria), a két Hold egymáshoz viszonyított
helyzetéből! A Holdak helyzete határozza meg ugyanis azt, hogy két ember hosszútávon is
rendelkezik, - feltétel nélküli kitartással és megértéssel egymás iránt vagy sem.
Amennyiben a két Hold azonos vagy egymással harmonizáló jegyben áll (Tüzes - Levegős
vagy Földies - Vizes) úgy igen, minden más esetben sajnos nem.
Természetesen mindez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az egymással nem harmonizáló
Holddal rendelkező párok kapcsolata kudarcra van ítélve, hiszen egy erős összetartó miért
(gyermek, vagyon, stb.) akár az életük végéig is összetarthatja őket.
Más kérdés azonban az, hogy a MIÉRT-ek megszűnése (gyermek felnőtté válik, a vagyon
oszthatóvá stb.) után, vajon meddig maradnak együtt? Újabb miértek nélkül, nem sokáig...

Honnan lehet tudni, hogy valaki magányra van-e ítélve?
Kétféle magány létezik: az önként vállalt és a kényszerű. Igényünket a magányra, vagyis az
önként vállalt magányt a 12. házban álló születési uralkodó, a Nap vagy a Hold jelképezi.
Kényszerű magányra utal viszont a VII. ház uralkodójának fényszögnélkülisége, továbbá
időskori magányra: a IV. házban álló Szaturnusz.

Melyik jegy szülöttei a legszerencsétlenebbek a párkapcsolatban?
Alapvetően nincsenek szerencsétlen jegyek, legfeljebb szerencsétlen párválasztások...
Ugyanakkor kétségtelen, hogy egyes jegyek szülöttei “veszélyeztetettebbek”, hiszen
személyiségükből eredően gyakrabban helyezik önmagukat háttérbe. Ilyenek például a
Szüzek, a Mérlegek és nem utolsó sorban a Halak szülöttei!

Az orgazmus készség és a termékenység asztrológiailag definiálható?
Az orgazmus készséget, - férfiak és nők képletében egyaránt a Mars helyzete határozza
meg! A tüzes vagy levegős jegyekben álló Mars lényegesebben “szabadabb”, vagyis a
földies és vizes jegyekhez képest, gyorsabb és aktívabb! Földies és vizes jegyekben viszont
kitartóbb és érzelem gazdagabb...
Nők esetében a termékenységet: a Hold, - férfiaknál: a Nap és/vagy a Mars jelképezi.

Leginkább mely jegyek vetik le a gátlásukat az alkohol hatására, és kik nem?
Az alkohol gátlásfelszabadító hatása leginkább a Nyilas és a Halak jegy szülöttein figyelhető
meg. Tudatuknál azonban legtovább, - a Mérlegek maradnak!

Kik a legféltékenyebbek?
A “mérleghinta-elv” szerint, az egymással szemben lévő jegyek:
Kos - Mérleg
Bika - Skorpió
Ikrek - Nyilas
Rák - Bak
Oroszlán - Vízöntő
Szűz - Halak
kiegészítik egymást. Vagyis ami az egyikből hiányzik, az a másikban megtalálható. Ezért is
van például olyan sok kapcsolat a szemben lévő jegyek között, s ezért is ragadt az állatöv
legféltékenyebb párjára: a Bikára és a Skorpióra az, hogy...
két féltékeny egy pár!
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Szexualitásban kik a legönfeláldozóbbak?
Szexualitásban a legönfeláldozóbbak, ahogy az élet számos más területén: a Halak!
Önfeláldozásban élen járnak még a Rákok és bármilyen hihetetlenül is hangzik: a
szélsőségesség másik oldalán lévő Skorpiók is! Vagyis, a három vizes jegy.

Mely jegyeknek okoz problémát, ha nem elégülhetnek ki?
Alapvetően mindenkinek, a leginkább azonban a “kudarcot” legkevésbé elfogadó “Marsikus”
jegyeknek, úgymint a Kosnak és a Skorpiónak.

Szex közben, kik a legbeszédesebbek?
Legbeszédesebbek, - a fantáziavilágukat szavakkal is aktiválni képes vizes jegyek (Rák,
Skorpió, Halak), ugyanakkor a beszédet mint hatásfokozó “eszközt” kiválóan alkalmazzák a
Kosok, a Bikák, a Mérlegek és a Bakok is! Viszont szavakkal érzelmeket felkorbácsolni,
leggyakrabban a levegős jegyűeknél (Ikrek, Mérleg, Vízöntő) lehet...

A partner születési jegyére van-e utalás a horoszkópban?
A VII. ház csúcsán lévő jegy már önmagában is utalás a partner születési jegyére
(mérleghinta-elv), ahogy a VII. ház uralkodó bolygójának jegyhelyzete is!

Mi mutatja a szenvedélybetegségeket?
Születési képletünk 12. házában találjuk mindazokat a dolgokat, melyekről nem szívesen
beszélünk, így a szenvedélybetegségeket is! A házban lévő bolygók szenvedélybetegségre
utalnak akkor, ha kapcsolatba hozhatók a születési uralkodóval vagy a 6. házzal.
A szenvedélybetegség “típusát”, a bolygók jellege határozza meg.

Melyik bolygó jelzi a letöltendő szabadságvesztést?
A IV. ház uralkodó bolygójának jelenléte a 12. házban (lassú mozgású bolygóktól kapott
diszharmonikus fényszögekkel!) utalhat letöltendő szabadságvesztésre. Különösen akkor,
ha ezen lassú mozgású bolygók közül valamelyik a VII. vagy a 9. háznak uralkodója.
A letöltendő szabadságvesztés időtartalmát sok esetben a sarok házak (I., IV., VII., X.) felett
tranzitáló lassú mozgású bolygók jelzik.

Melyik jegynek a legerősebb a kitartó ereje például: egy cél mellett?
A Szaturnusz szülötteinek, vagyis a Bakoknak és a Vízöntőknek! Igaz, mindkettőt más
motiválja, - az előbbit a biztonság megteremtése, - az utóbbit a sziklába vésett elvek...

Folyt. köv.!
Amennyiben a jelen kiadványhoz NEM az Asztropatika.hu olvasójaként
jutottál hozzá, úgy kérlek, iratkozz fel, hogy a folytatásról és az ehhez hasonló
kiadványokról az elsők között értesíthesselek!
Itt tudsz feliratkozni:
http://www.asztropatika.hu/ingyenes_asztrologiai_csomag.php
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