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„Az Idő, ez a hétkantárszárú, ezerszemű, örökifjú, 
magban gazdag tátosparipa szállít.
A szekerén mágusok,
és a teremtett lények a kocsi küllői.
Hétkerekűként szállít az idő,
hét kerékagya van, s tengelye a halhatatlanság.
S ez az idő az összes világot áthatva
a legnagyobb istenként halad.”
 (Atharva-véda, XIX. 53.)

A tudatfolyamatok áramlásával együtt áramlik az idő. Az idő a legnagyobb erő 
  a teremtett világban, a teremtett világ az idővel jön létre és az idővel múlik 

el. Nemek feletti atyja, nemzője és szülője Ő a világosságnak és a sötétségnek, 
nappalnak és éjszakának, Napnak és Holdnak, minden jónak és minden rossznak. 
Az évek, hónapok, hetek, napok, órák, percek és másodpercek az idő kifejeződé-
sei. Tudattalan áramlása magával ragadja és elnyeli, folytonos áramlása elszédíti és 
elkábítja a lényeket. Feltartóztathatatlanul forog körbe, hogy szédítő iramával a 
valóságot eltakarja.

Ezt az időt most sárkányként tiszteljük, és megfékezéséhez gyeplőnek az igát 
használjuk. Három feje, a múlt-jelen-jövő egyszersmind a három nagy ártó ener-
gia szimbóluma is, melyek egymást gerjesztve egyre nagyobb mozgást idéznek elő.

A régi bölcsek, javasok és mágusok ismerték az igát és a gyeplőt, és éppen ezért 
utazták be a hét világot az idő szekerén, túlemelkedve ezáltal minden időből fa-
kadó meghatározottságon. A tudat és az idő energiaáramlását igázva haladtak az 
idővel az időfelettiségbe.

A Javaslap is az igázásért veszi elő a – ma már jól ismert – jóslási rendszereket. 
A folyvást áramló időt és a változások természetét három módon szemléljük: a 
Változások Törvénykönyve (Ji King), a Táró és az asztrológia lesz ebben segítsé-
günkre. Az éves körforgást a régi magyar hagyomány ősi ünnepeinek megtartásá-
val követjük. A testben zajló körforgást a régi javaslás feltámasztásával törekszünk 
tudatosítani. S mindezt azért, hogy nyilvánvalóvá váljon egy olyan összefüggő 
rend, mely átszövi a mindenség külső és belső, alsó és felső régióit. Reménykedve, 
hogy mindez üdvére válik a megszabadulni vágyó lényeknek.
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A holdfogyatkozás  
a hermetikus asztrológus szemével

 Nyitó előadás  az asztrológiatáborban 
Izsák, 2011. június 15.

Amai holdfogyatkozás fél 6-kor kezdődik, azaz már félárnyékban van a Hold. 
A részleges belépés 18.22-kor, a teljes belépés 19.22-kor lesz. A teljes hold-

fogyatkozás 21.02 percig tart, hozzávetőlegesen másfél óráig, ami hihetetlenül 
hosszú idő. A csúcspont 20.12-kor lesz. A Nap kb. 8 előtt 10 perccel megy le, ez 
azt jelenti, hogy a teljes fogyatkozás közepén kel fel a Hold. A részleges fogyat-
kozásnak 22 órakor, a félárnyéknak 23 órakor lesz vége, tehát 17 órától 23 óráig 
egyfolytában „fogy” a Hold, majd lassan előbújik. Nagyon alacsonyan jár most 
nyáron, úgyhogy rendkívül izgalmas jel. Az a gyanúm, hogy nagyon rossz jel. 

Már sokszor volt arról szó, hogyan értékelik általában a nap- és a holdfogyatko-
zást. Az 1999-es napfogyatkozás óta is sokszor foglalkoztunk ezzel a kérdéskörrel. 
Ma ez inkább látványosság, régen azonban a hagyomány szerint nem volt jó jel: a 
Sárkány felfalta a világosságot, meg a Holdat, meg minden egyebet. Akik régóta 
figyelik ezeket a jeleket és az azokat követő eseményeket, nagyjából el tudják kép-
zelni, hogy bizony most sem állunk túl könnyű helyzet előtt. Az a véleményem, 
hogy ez már tulajdonképpen az augusztus elején várható konfliktust jelzi előre. 
Akkor az Uránusz és a Plútó közötti  kvadráthoz   a Mársz is csatlakozik. Ráadásul 
a Szaturnusz a Mérlegben áll, bár nem egzakt fényszögben. Az Uránusz, a Plútó, 
a Mársz és a Szaturnusz átfutó kvadrátot alkot, vagyis a legrombolóbb, legne-
gatívabb bolygók kerülnek igen kellemetlen helyzetbe. Mindez akkor kezdődik, 
amikor a Hold átmegy a Szaturnuszon, augusztus 3-án, és gyakorlatilag az egész 
augusztust meghatározza. 

A Mársz, illetve a Plútó és az Uránusz kvadrátját nagyon nehéz másképp értel-
mezni, mint egy  romboló erő megjelenését. Ha arra gondolunk, hogy utoljára a 
’30-as, ’40-es években fordult elő ilyen erős kvadrát a Plútó és az Uránusz között, 
el tudjuk képzelni, hogy a háború okozta traumával valamilyen összefüggést kell 
mutatnia. Nagy valószínűséggel ez az augusztus igen kellemetlen hónap lesz, ha 
nem is ennyire tragikus. 

Számunkra az egészből az a legfontosabb, hogy ezekkel a jelekkel bensőséges kap-
csolatban legyünk. Lássuk a jeleket, az összefüggést a jelek és az események között. 

Kérdés, hogy mi magunk mit tudunk kezdeni a holdfogyatkozás jelenségével. 
Tekintettel arra, hogy a Holdról van szó, elsősorban a hölgyek számíthatnak ked-
vezőtlen időszakra, a problémák megszaporodására. Tágabb értelemben pedig az a 
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kérdés, hogy az érzeti önátélésünk, az énélményünk, a Hold-élményünk mennyire 
van szabadjára engedve, illetve inkább mennyire van kontroll alatt. Minél kevés-
bé van kontroll alatt, annál fájdalmasabbak a holdfogyatkozás jelezte események, 
és értelemszerűen minél kontrolláltabb a Hold, annál kevésbé. Úgy is megfogal-
mazhatom, hogy minél egoistábbak vagyunk, annál nagyobb fájdalom ér minket, 
minél kevésbé vagyunk egoisták, annál kevésbé fájnak az ezzel a konstellációval 
együtt járó történések. Általánosságban pedig elmondhatjuk, amiről már nagyon 
sokszor volt szó, hogy maga az asztrológia azt szeretné tanítani nekünk, azt mu-
tatja meg nekünk, hogyan tudunk a holdszerű lényünkből átépítkezni a napszerű 
lényünkbe. Különösen amikor az események összesűrűsödnek, és a jelek nehezebb 
időszakot mutatnak, az kvázi vizsgaidőszaknak tekinthető. Az asztrológia szellemi 
célja, hogy minél bensőségesebben megismerjük saját működésünket, és minél 
mélyebben átlássuk holdszerű lényünket, amely ki van szolgáltatva a világi esemé-
nyeknek. Elsősorban azért, mert az érzelmeinket a Holdban éljük át, az érzelmeink 
emóciókká válnak, emócióink pedig befolyásolják a tudatunkat. Ki-ki a saját kép-
letében megvizsgálhatja, milyen életterületeket érint ez az átfutó fényszög, mert 
ott külön feladatokat kap. 

A Föld a nappálya rövidebb szakaszában van, ezért tudja eltakarni a Napot. 
A Hold ráadásul együtt áll a Sárkányfejjel, az erőszak mesterével. Egészen biztos, 
hogy folytatódik a Japánban elkezdődött és a Kos-Uránusz belépése által jelzett 
időszak, amely nagy valószínűséggel a Kos-országokat, Németországot, Japánt, 
Angliát érinti elsődlegesen. Ezenkívül akinek a Bak, a Kos, a Rák vagy Mérleg 
5-6. foka környékén bolygója van, az külön támadásnak lesz kitéve. Ha valakinek 
ebbe a konstellációba belekeveredik a Vénusza, az egészen biztosan súlyosabbnak 
éli meg az egészet, hiszen többszörösen lesz érzelmi támadottságnak kitéve. Ha 
a Merkuriusza érintett, akkor értelemszerűen gondolkozással összefüggő problé-
mákra számíthat, például nehezen feldolgozható információkkal találkozhat. A 
legrosszabb az, ha valakinek a Holdja van ezen a mostani tengelyen, mert nyilván-
valóan még felfokozottabban éli meg a helyzetet. 

Tudjuk, hogy ezek az időszakok állandóan jönnek-mennek. Az élet arról szól, 
hogyan tudjuk ezeket a szükségszerűen bekövetkező, szenvedésteli helyzeteket, 
fájdalmakat önmagunkban megoldani, hogyan tudunk kiemelkedni abból a 
szférából, ahol a legsérülékenyebbek vagyunk. A helyzet tudatosítása az analógi-
alátásunkat, vagyis a szellemi énünket erősíti. Meglátjuk az összefüggéseket, és 
ráébredünk arra, hogy nem helytálló, amit manapság hirdetnek, miszerint nincs 
semmi összefüggés a dolgok között. Minél jobban képesek vagyunk tudatosítani 
a helyzetet és átlátni a jeleket, annál jobban kiépül bennünk egyfajta egységlátás, 
holisztikus látásmód, és rájövünk arra, hogy saját dolgaink és a körülöttünk lévő 
dolgok összefüggenek. 

Tulajdonképpen egyetlen nagy erő létezik, és ennek számtalan megnyilvánulá-
sa, amelyek egyike sem valóság, hanem csak mint valami álomképek szaladnak, és 
elragadják a tudatunkat. Ennek következtében belefelejtkezünk az egész rohanó 
világba, ebbe a megszökött erőhalmazba, aminek okán szükségszerűen szenve-
dünk, és alá vagyunk vetve a világ törvényszerűségeinek. 

Kivédeni ezeket a konstellációkat nem lehet, mindenkit kollektíve érintenek, ha 
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mást nem, félelmet, aggodalmat, bizonytalanságot keltenek. De ez a konstelláció 
szerintem még ennél is sokkal rosszabb lesz. Nem csak Magyarországon, hanem 
általában. Olyan világban élünk, amelyben egyre nyilvánvalóbbak lesznek az ös-
szefüggések. Ma már nem lehet kimaradni semmiből, nincs olyan, hogy mi meg-
ússzuk, és a többiek nem. Ma bárhol a világban történik valami, az egy pillanat 
alatt végigszalad a Földön. Ha valahol összeomlik a gazdaság, abban a pillanatban 
a világ összes gazdasága veszélybe kerül. 

Elég csak az atomkatasztrófát említenünk. Amióta az atom, és általában az atom-
mal kapcsolatos problémák megjelentek, azóta az atommeghasadás, vagy úgy is 
mondhatom, hogy tudatmeghasadás, bizony nagyon mélyen érinti az emberiséget. 
Ahogy az anyagban végigfut a hasadás, ugyanúgy az emberek tudatában is. Úrrá lesz 
a szellemileg amúgy is kiszolgáltatott embereken. Hiszen napjainkban mintha az 
lenne a cél, hogy az ember legyen minél kiszolgáltatottabb, és minél kevésbé ismerje 
fel az utat, amelyet járnia kell, és inkább felejtse el a tényleges feladatát. 

De térjünk vissza oda, hogy valójában mi mit is tehetünk. A legfontosabb az, 
hogy a különböző szellemi utak összecsengő tanításaiból megpróbáljuk levonni a 
ránk vonatkozó konzekvenciát, és megpróbáljuk minél intenzívebben az életünk-
be beépíteni. Azért nem korlátozom ezt most a javasútra, vagy akár a buddhiz-
musra, a hinduizmusra, a taoizmusra, mert végül is mindeme rendszerek végső 
soron ugyanazt közvetítik. Más technikákat, más eszközöket használnak, de újra és 
újra megállapíthatjuk, hogy lényegükben ugyanazok. Az embernek, aki a Földön, 
ebben a testiségében él egy rövid ideig, arra kell fordítania az idejét, hogy felépítse 
önmagát, és megpróbálja az önmagában rejlő valódi mélységet megérinteni, reali-
zálni. Más megközelítésben, a perifériáról minél inkább megpróbáljon a centrum-
ba jutni, hogy az énközpontú, holdszerű átélésből minél inkább megpróbáljon 
az univerzális, napközpontú átélés irányába építkezni. A feladatunkat és egyben 
a megoldást is mindegyik szellemi út hasonlóképpen fogalmazza meg. Minden 
olyan eseményt, amely a kárunkra van, rossz, negatív, depresszív, hátráltat és elszo-
morít, meg kell próbálni ebben az összefüggésrendszerben kezelni, és egyetemes 
síkra felemelni. Meg kell próbálni felhasználni ezeket arra, hogy túlnőjünk ma-
gunkon. S végül is bármilyen nehézséggel kerülünk szembe, egy biztos, hogy ez a 
belső út nyitva áll előttünk. 

Az egyedüli megoldása ezeknek a negatív helyzeteknek, hogy megpróbáljuk 
az ellentétükbe fordítani őket, felhasználni arra, hogy rámutassunk mindazokra 
az értelmetlen dolgokra, amelyek betöltik az életünket, a hétköznapjainkat, majd 
megpróbáljunk ebből kiépítkezni, túllépni azon az individuális átélésen, amely 
tulajdonképpen a szenvedéseinket okozza. Holdszerű lényünk, amelyet az asztro-
lógia tökéletesen leír, egy hónap alatt körbeszalad, és millió-millió eseménnyel ta-
lálkozik, különböző fényszögek, élmények, negatívumok érik, elsősorban érzelmi 
jellegűek, hiszen a Hold emocionális töltetű bolygó, az emócióinkat jelöli. Mindaz 
a sok kis élmény vezethet el bennünket ahhoz, hogy észrevegyük, az élmények 
sokasága tulajdonképpen eltereli a tudatunkat a végső céltól, vagyis az igazi fel-
adatunktól. Rá kell ébrednünk, hogy mindez arra szolgál, hogy kifordítson ön-
magunkból, az érzékszerveinket elragadja, belebilincseljen az „objektív” világba, és 
meggátolja, hogy a belső folyamatainkkal foglalkozzunk, és tényleges önismeretre 
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tegyünk szert. Ilyen események mindig is voltak és lesznek. A most augusztusi 
történések kapcsán is egy mélyebb krízissel kell szembenéznünk, amely egyfajta 
szellemi fejlődést tud bennünk elindítani. Szellemi fejlődés alatt azt értem, hogy ki 
tudjuk magunkat szakítani az érzékszervi tapasztalás által elragadott tudatiságunk-
ból, és elkezdjük figyelni önmagunkat érzelmi, gondolati, vágybeli síkon, és egyre 
inkább észrevesszük, hogy az érzelmeink hová visznek, mit okozhatnak a félelme-
ink, az elégedetlenségünk, a különböző érzelmi kríziseink. Lássuk egyre jobban ma-
gunkban ezeket az erőket és azt, ahogy mozognak, mert minél jobban látjuk, annál 
kevésbé tudnak megérinteni, magukkal ragadni. Általános tanítás ez, nem csak a 
hermetikáé, a hermetikus asztrológiáé. A taoista jógik más módszert követnek, akár-
csak a buddhisták vagy a hinduk. A taoisták megkülönböztették egymástól a külső 
és a belső eszközöket, míg a buddhizmus kizárólag belső eszközökkel dolgozik. Azt 
mondja, hogy csukd be a szemed és meditálj, figyeld és ismerd meg önmagad egyre 
mélyebben és mélyebben. Az asztrológia külső eszközt is ad a kezünkbe, amelynek 
tükrében meglátjuk azokat a megoldani valókat, érzelmi, gondolati, vágybeli moz-
gásokat, amelyek bennünk a frusztráltságot, a kifordulást, a kimozdulást okozzák. 
Érdemes használnunk ezt az eszközt! 

Tulajdonképpen zseniális dolog az asztrológia, különösen a hermetikus aszt-
rológia, közvetlenül a legegyszerűbb szinten. Amikor nagyon elegem van min-
denből, egyszerűen odaülök a képletem elé, és máris látom, hogy hát persze, a 
Vénusz-kvadrát, az nyomaszt, és nincs más dolgom, mint ezt a belső érzelmi fe-
szültséget valahogy csökkenteni. Első lépésben átvészelni ezt az időszakot anél-
kül, hogy nagyobb galibát csinálnék önmagam vagy a környezetem számára. 
Másodsorban megpróbálni magamban megfigyelni, hogyan gerjeszti a konstellá-
ció a feszültséget, harmadsorban észrevenni, hogy tulajdonképpen üres természetű 
érzelmi dolgok mozognak az ember tudatában, aminek következtében mindenféle 
jelenések támadnak, amelyek lényege nem más, mint hogy a tudatunkat elragad-
ják. Bármelyik síkon is tudunk kapcsolódni, az már bizonyos megoldást jelent 
számunkra. Mert ha valaki egy adott konstellációnál észreveszi magában annak 
tudati aspektusát, az az ember győzött bizonyos értelemben, mert nem megy bele 
a zsákutcába. Látja magában a folyamatot, és attól függően, hogy milyen gyakor-
lata van, kiemelkedhet a helyzetből. Ennek eredményeképpen hihetetlen csodák 
történhetnek, kiderülhet, hogy a kvadrátok, amelyek látszólag rendkívül feszült, 
negatív helyzeteket, tudatállapotokat, érzelmi állapotokat hoznak, alapjaiban véve 
kiváló eszközt adnak a kezünkbe ahhoz, hogy építkezzünk, teremtsünk. Igazából 
ezen múlik, hogy kreatúrák leszünk-e, vagy pedig kreátorok. Kreatúraként szen-
vedve nyögünk magunk alatt, sajnáljuk magunkat, és magányunkban engedjük, 
hogy az érzelmek eluralkodjanak rajtunk, búslakodunk, szomorkodunk..., vagy 
pedig ezekkel a feszültségekkel teremtünk, létrehozunk, megvalósítunk helyzete-
ket, esetleg magasabb állapotokat. Itt van valójában a nagy fordulat. Mindaddig, 
amíg kreatúrák vagyunk, szükség szerint elszenvedjük ezeket a helyzeteket, de ha 
van arra képességünk, hogy a feszültséget átfordítsuk, onnantól kezdve teremtő 
erők keletkeznek bennünk. Ráébredünk arra, hogy ezek a feszültségek arra szol-
gálnak, hogy még nagyobb erővel, még több képességünket latba vetve tudjunk 
az életben tényleg teremtői módon megnyilvánulni. Végső soron a kreatúra és a 
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kreátor nem más, mint a Hold és Nap. A holdszerű sérülés mindig más, mindig 
nagyobb szenvedéssel jár, mint a napszerű. A napfogyatkozások más jellegű álla-
potokat hoznak. Mindezt augusztusban megfigyelhetjük. 

Most itt, asztrológusokként talán mindannyian gyakori élményként számol-
hatunk be arról, hogy amikor egy kvadrátot, szembenállást, együttállást látunk, 
lényegesen kisebb az ereje a fényszögnek, mintha nem tudnánk róla. Nem tudom, 
ki tapasztalta ezt meg, ki nem, de az asztrológusok körében elég gyakori. Minél in-
kább látjuk, annál inkább képesek vagyunk azon egy kicsit túlemelkedni, másképp 
értékelni. Vegyünk például egy Hold-kvadrátot: amint megjelenik az általa jelzett 
rossz érzet, rögtön felismerjük, és reagálni tudunk rá, és már abban a pillanatban 
más helyzetben vagyunk, mintha érzelmileg elragadottan szenvednénk, dagonyáz-
nánk benne. Pusztán attól, hogy látjuk a helyzetet, a kvadrátot, más helyzetbe 
kerülünk. Tessék elképzelni, mi történik, ha nemcsak látjuk, hanem fel is tudjuk 
használni! Ehhez nyilvánvalóan más is kell, nem elég csak látni a konstellációt, 
hanem bizonyos fokú szellemi fejlettségre is szükség van, a gondolkodás egyfajta 
átalakítására, vagyis hermetikus szempontból az embernek úton kell lennie. Végül 
is megvalósulhat az, hogy egy rossz, az emberekre általában negatív módon ható 
fényszöget oly módon alakítunk át, hogy a szenvedés helyett éppen erőnk teljében, 
a kvadrátok feszültségéből keletkező erő birtokában tudunk az életünkben bizo-
nyos lépéseket megtenni, vagy önmagunkban bizonyos folyamatokat átformálni. 

Hermész, avagy Merkuriusz, az intellektus, a bennünk lakó értelem, egy két-
pólusú, kétarcú valaki. Egyfelől a hétköznapi, földi világhoz kötődve a gondola-
tok, a világot teremtő gondolatok sokaságát jelenti, másfelől az istenek világában 
kapcsolata van azokkal a magasabb erőkkel, amelyek végső tudati természetünket 
jelölik. A gondolkodásnak ez a kétarcúsága jelzi azt az utat, amelyet a hermetika 
szempontjából be kell járnunk. Hermész a lélekvezető, azaz a gondolkodás átala-
kítása kapcsán tudunk befolyást gyakorolni a többi bolygóra. Hermész vezeti a lel-
ket az álomban, bizonyos értelemben még a halálban is, gondoljunk Hermésznek 
a Pán aspektusára. Pán a mindenség, a gondolat által keletkezett mindenség, a 
gondolataink erejével körülöttünk teremtett világ, amely nem más, mint a saját 
gondolkodásunk, amelyben tulajdonképpen el is tudunk veszni, de amiben akár 
fel is tudunk emelkedni, fel is tudunk nőni ahhoz a feladathoz, hogy a saját vilá-
gunkkal foglalkozzunk. Valójában szenvedéseink többségét érzelmi síkon viseljük 
el, nem gondolatilag, a gondolkodás már csak konstatálja a szenvedést. Érzelmileg 
szenvedünk, azon belül is az emóciók, azaz kimozdult érzelmeink miatt (emovere 
a. m. kimozdulni). Magyarán az az érzelem, amely hozzá van kapcsolva a gondol-
kodás által teremtett külvilághoz, az okozza a szenvedést. Az érzelmileg elragad-
tatott helyzetben a gondolkodás nem kontrollált, nem tudatos, nem Pán, nem 
univerzális, hanem beszűkült. A kiút pedig az, hogy az érzelmeink megfogása által 
a gondolkodásunkat fokozatosan abba az irányba fejlesszük, ahol egyre világosab-
ban és tudatosabban látjuk, hogy minden mindennel összefügg, hogy a világ az én 
világom, körülöttem minden engem fejez ki, azt fejezi ki, hogyan gondolkodom. 

Mi az asztrológiának a hermetikus ágát űzzük. Ez nem olyan eszköz, amellyel 
pénzt lehet keresni, sikert vagy elismertséget lehet szerezni, amellyel mindenkinek 
meg tudjuk mondani, mi vár rá, mindenki másnak okosakat tudunk mondani, 
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meg tudom is én, milyen világi folyamatokban tudunk részt venni. A lényeg in-
kább az, hogy mintegy tükröt tartva magunk előtt egyre mélyebben ráébredjünk 
arra, milyen sokféle szinten tudjuk átélni ugyanazt a konstellációt. Az analógiákat 
különböző síkokon, sok különböző módon tudjuk megélni, és ennek következ-
tében egyfajta fejlődésen mehetünk át. Hihetetlen gyorsan elrepül az élet. Mégis, 
ebben az egész picike kis pillanatnyi létünkben van egy óriási lehetőség, és ezt 
rendre elszalasztjuk. Újra és újra ostobaságunkkal öljük meg magunkat, és újraszü-
letünk, majd újra megöljük magunkat, majd ismét újraszületünk, és így tovább. 
Újra úgy gondolkodunk, úgy érzünk, úgy vágyunk, hogy abba belehalunk. Senki 
nem öl meg minket. Nem azért halunk meg, mert egy objektív „nagy halál” körü-
löttünk ott kószál... Mi magunk termeljük ki önmagunknak a mulandóságot meg 
minden egyebet, ami az emberi életben keserűséget és nyomorúságot okoz. Tehát 
ha van értelme az asztrológiával foglalkozni, tovább megyek, ha egyáltalán van 
értelme az életben bármivel foglalkozni, akkor nyilvánvalóan olyasmivel érdemes, 
ami valamiféle megoldást tud adni e rövidke időben követendő útra, lehetőséget 
tud mutatni arra, hogyan tudunk kikerülni ebből a helyzetből egyenesen, gazda-
gon és pozitív módon, hogyan tudjuk úgy eltölteni az életünket, hogy a halálunk 
pillanatában ne érezzük teljesen értelmetlennek az egészet. 

Amikor hermetikus asztrológiáról beszélünk, egyben a hermetikához is kapcso-
lódunk. És mit tanít a hermetika? Az ősguru, Hermész a három szintet, a három 
lehetőséget tárja elénk: a halálon való átkelést, a fehérséget, az albedót és a rubedót, 
azaz a teljes uralmat. A tanítás szerint életünk nem más, mint lehetőség, tessék, 
éljünk vele! És amikor az ember képes élni vele, akkor ki tud szakadni a törvény-
szerűségekből. Azért foglalkozunk a hermetikus asztrológiával, hogy az események 
– például most a holdfogyatkozás – kapcsán létrejövő analógialáncot felismerjük, 
tudatosítsuk, gondolkodásunkat képesek legyünk kiterjeszteni, és Pán-szerűen át-
fogni vele a világot. 

A gyakorlás, a praxis célja a hermetikus asztrológián belül az, hogy az ember 
a saját képletét olyan mélységekben, vagy inkább olyan magasságokban ismerje 
meg, hogy képes legyen bármilyen fékevesztett, elszabadult tudati helyzetre választ 
adni, képes legyen azt megfogni, lefülelni, megfékezni és visszavezetni abba a hely-
zetbe, ahova való: a Napba. A képlet tükör, amely a saját lelki-tudati folyamataink 
összességét vetíti elénk, azon keresztül látjuk magunkat, ahogyan működünk. 

A képletben van az egész világ, minden, a Pán, a gondolkodás. Akkor mégis 
miért nem gondoljuk azt, hogy szabadok vagyunk, miért nem azon gondolko-
zunk, hogyan tudunk szabadon létezni? Hogyan tudunk kreátorok lenni? Hogyan 
tudunk urai lenni ezeknek a folyamatoknak? A válasz kizárólag a gyengeségben 
kereshető, és a tudatlanságban. De az asztrológusoknál már nem beszélhetünk 
tudatlanságról, így hát marad a gyengeség. Ezért kell a gyakorlat, a praxis. Nézzük 
meg a képletünket nap, mint nap, nézzük meg előre a konstellációt, hogy milyen 
esemény, milyen helyzet vár ránk, hogy azt megoldva egyre erőteljesebben, egyre 
magasabb síkon, egyre magabiztosabban tudjunk túllépni azokon a helyzeteken, 
amelyek általában a hétköznapi emberek vesztét okozzák. Azt mondanám, hogy ez 
egy áldás. Az asztrológiai képlet a szabadság kulcsa annak, aki tud olvasni benne, 
és tudja kezelni. Ilyen szempontból az asztrológia talán még azoknál az utaknál is 
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erőteljesebb, amelyek a közvetlen belső megismerésre, a meditatív, koncentratív, 
imaginatív, kontemplatív módszerekre építenek. Ebbe a tükörbe az az újkori tu-
datunk is képes visszanézni, amely hajlamos kifelé fordulni és önmagáról elfelejt-
kezni. Gyakorlatilag egy külső, objektív tárgyat szemlélünk a világban: nézzük a 
számítógépet, a képletet, és ez lehetőséget ad arra, hogy elkezdjünk gondolkodni 
önmagunkon, egyre mélyebben lássuk, hogyan működünk érzelmileg, gondo-
latilag, a vágy, az akarat szempontjából. Ám azért kell hermetikus szempontból 
megközelíteni az asztrológiát, azért kell mögé kapcsolni olyan szemléletet, amely 
az egészet visszaforgatja a belső szellemi fejlődésünk irányába, mert különben az 
asztrológia is egy marad a sok dolog között, és nem válik azzá, ami eredetileg volt: 
szellemi úttá, önismeretet elősegítő eszközzé. 

A gyakorlat persze, mint említettük, más, mint például a buddhizmusban.  
A buddhizmus az eleve befelé fordult lényeknek való. Akikben valamilyen oknál 
fogva, korábbi életekben szerzett előnyök vagy képességek folytán eredendően 
megvan ez a fajta introspektív hajlam, és esetleg kontemplációs, koncentrációs és 
meditációs állapotokon keresztül is el tudnak jutni a kreátori helyzetbe. De nem 
biztos, hogy mindenki számára, vagy minden helyzetben ez a legjobb módszer. Úgy 
gondolom, hogy ebben a korban, amikor eléggé kifelé fordult módon éljük meg az 
emberi mivoltunkat, ez a tükröző, visszatükröző eszköz segít önmagunkra látni. 

Az asztrológiát legalább olyan szintű és rangú szellemi útnak nevezhetjük, mint 
bármelyik másikat, a hinduizmust, a taoizmust vagy buddhizmust. Csak azt kell 
megértenünk, hogy rólunk szól. És nézhetjük akár negyven másik ember képletét, 
mind rólunk szól. A mi érzelmeinkről, a mi gondolatainkról, a mi vágyainkról. 
Más szóval a Vénuszunkról, a Merkuriuszunkról és a Márszunkról. A hermeti-
ka, nyugati szellemi útként, viszonylag halott abban az értelemben, hogy nincse-
nek élő vonalai. Nem úgy, mint a buddhizmus esetében, ahol egymást követik a 
pátriárkák, élő vonalat alkotnak, lehet tudni, hogyan került például hozzánk a 
buddhizmus. Ilyen a hermetikában nincs, nem hallani arról, hogy sok híve lenne 
a hermetikus vallásnak. De az asztrológián keresztül élővé tehető. Ezért kell az 
asztrológiából kiindulni. Ha a hermetikából indulnánk ki, nem tudnánk mibe 
kapaszkodni. Az alkímia halott. A mágia csak akkor mutatkozik meg, ha már túl 
vagyunk bizonyos lépéseken, ha képesek vagyunk ezzel az eszközzel a kreatúrát 
kreátorrá változtatni magunkban. A kabbala speciális eszköz, megint csak egy kü-
lön vonalat képvisel, amely szintén nem tekinthető igazán élőnek. Az asztrológia 
viszont élő abban az értelemben, hogy úgy is működik, ha elfelejtkezünk magunk-
ról. Nyilván ez esetben nem olyan erővel, nyilván így nem fogunk tudni jó prog-
nosztikát adni. De mégis működik. Egyszerűen, racionálisan elővesszük a képletet, 
és látjuk, érezzük, tapasztaljuk, hogy a konstellációk működnek, megszólalnak. 
Egy élő eszköz a gondolkodás átalakításához: ma még azt hiszem, hogy a dolgok 
különállók, holnap már látom, hogy összefüggenek. Ma még azt hiszem, hogy 
nincs közöm hozzájuk, holnap már látom, hogy erős kötelékkel kapcsolódom hoz-
zájuk. Ha ma a Mársz a Descendensemen van, valaki megver. Két év múlva, ami-
kor ismét átmegy a Descendensemen, már csak leszid, újabb két év múlva min-
dössze egy kellemetlen helyzet adódik, és még két év múlva előtűnik egy nagyon 
karakteres, márszikus figura, de nem támad meg, hanem csak egyszerűen ott van a 
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világomban, és további két év múlva ugyanez a márszikus figura fogja megvédeni 
az életemet valamitől. Egyszerűen átalakul a princípium. Az átalakulás azért törté-
nik meg, mert egyre mélyebben látom, hogy az a Mársz a tulajdon akaratom, és ez 
jelenik meg a külvilágban, a Descendensen. 

Tehát újra és újra azt tudom mondani, hogy ha az asztrológiai gyakorlathoz 
nem párosul szellemi út, akkor az asztrológia is egy lesz a sok dolog között. Az 
asztrológia mindig is hermetikus volt, soha hermetikus elvek nélkül asztrológia 
nem létezett, kivéve a káldeusi vonalat, amely külön iparággá vált. Vissza kell for-
dítanunk az asztrológiát a hermetikához, hogy bennünk is megtörténjen a meg-
fordulás. Ezek látszólag elvont gondolatok, fogalmak, amelyeknek nincs közük 
a gyakorlathoz. Valójában azonban mindenekelőtt ezeket kell megérteni. Ez a 
lényeg. És ha az ember megérti, hogy az egész saját magáról szól, onnantól kezd-
ve a princípiumok merőben új arcukat mutatják meg, egyre mélyebb belátásokat 
hozhatnak, aminek az eredményeként újra és újra át tudunk építkezni a holdszerű 
lényünkből a napszerűbe, a kreatúra állapotából a kreátori állapotunkba. És rájö-
vünk arra, hogy ha mi nem vigyázunk erre a világra, akkor ez a világ szétszakad, 
szétesik, darabjaira hullik. Ha mi nem gondoskodunk róla, akkor ez a világ ma-
gára hagyva káosz. S ebben a káoszban úgy tudunk rendet csinálni, ha a rendezett 
gazdai, uralkodói, kreátori gondolkodásunkkal élünk.

Mellesleg örülök, hogy sor kerülhetett a hermetikai kurzusra, még ha kissé ös-
szekapkodott volt is. De mégis, legalább végig lehetett vezetni az ősidőkből jövő 
vonalat, amely nem úgy adódik át, mint a buddhista hagyomány, konkrétan a szil-
ke és a bot átadásával, hanem más módon, burkoltabban. Időnként egyszer csak 
feltűnnek olyan alakok, mint Eliphas Lévi, vagy más olyan emberek, akik hordják 
magukban a képességeket. És mégiscsak megtudhatjuk az ősidők bölcseitől, hogy 
a helyzet mit sem változott. Az ember mindig is szenvedett alávetett helyzeténél 
fogva, és mindig is meg volt a lehetősége arra, hogy ezt a szenvedést megoldja. 

Jó, ha kitisztul, ki is ez a Hermész, hogy Hermész maga a gondolkodás, aki 
nincs alávetve a periferikus létforgatagnak, hanem képes a világot gondolni. És 
ha nem is értjük meg teljesen, nem vagyunk az átalakuláshoz szükséges erők bir-
tokában, de legalább megsejtjük ezt a őstanítást, akkor már megnyílik előttünk 
egy folyosó, és tudjuk, mennyi mindent tehetünk azért, hogy pl. a mostani hold-
fogyatkozás kapcsán ne a szenvedést éljük meg, hanem azt, hogy a Holdról való 
lemondás révén ezen a megnyíló ösvényen felfelé építkezzünk, kozmikus lényünk 
felé. Ezt tartom a legfontosabbnak a hermetikus asztrológia szempontjából. 

Ha esetleg visszaidézzük, mit fogalmaztunk meg az 1999-es napfogyatkozással 
kapcsolatban, azt kell látnunk, hogy az ma is igaz. Az áldozat, az önfeláldozás, a 
Holdról való lemondás, a befelé fordulás mai is érvényes. Vagyis most is az egoista 
aspektusunkat, az egoista énélményünket kell megtagadni. Magyarul nem lehe-
tünk egoisták, ilyen egyszerűen is meg lehet fogalmazni. 

Amikor Jézus azt mondta, hogy „ego sum via, veritas et vita”, azaz én vagyok az 
út, az igazság és az élet, akkor nem a mai értelemben vett egóra gondolt, hanem 
arra az énre, amelyet el kell érni. Itt némi fogalomzavar van, hiszen ma másképp 
használjuk az ego szót, mint ahogy eredetileg tették. Ezért inkább úgy fogalmazok, 
hogy az emocionális énünkről, az énélményünkről kell lemondanunk. Tehát amikor 
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szenvedünk, akkor meg kell tagadni a szenvedőt. S amikor fájdalmaink vannak, 
amikor fáj az élet, akkor meg kell tagadni azt: ez nem az én énem, mondaná 
Buddha ebben a helyzetben. Az én énem az, amely a centrumban van, min-
dentől egyforma távolságban, és amely nem mozog, nincs alávetve a periferikus 
mozgásnak. Az az én énem, amelyet nem ragad el a sodrás, az élményfolyam. 
Azt az ént pedig, amelyik ott a periférián, a folyamban, a sodrásban szenved, azt 
meg kell tagadni. Ez azt is jelenti, hogy meg kell tagadni az egoizmust, az önös-
séget, az enyémet, a nekemet. Egyébként a napfogyatkozás kapcsán is erről be-
széltünk, most, a holdfogyatkozásnál pedig ugyanez kétszeresen is érvényes. Bár 
a napfogyatkozásnál is a feloldódás, az átépítkezés a megoldás, a holdfogyatkozás 
kimondottan fájdalmasabb, mert érzelmileg sokkal töltöttebb. De még egyszer 
mondom, ebben a helyzetben is a megtagadás a megoldás. Aki nyavalyog, sír, 
szenved, szorong, feszült, az nem az én énem. S ilyenkor gondoljunk mindig arra 
a sokszor felrajzolt képre, hogy a három folyamat, amely bennem zajlik, az érze-
lem, a gondolat és az akarat, mint a fonalak, össze vannak kötve, és ezeket éljük 
meg énként. Alattuk ott a Hold, amely mindezt elszenvedi, fölöttük a Nap, amely 
mindezt megvilágítja és értelmet ad nekik. Vagyis az énélményünket nem más 
alkotja, mint ez a három összesodort princípium. Amikor megtagadjuk az én-
élményünket, akkor az emócióinkat, a racionalitást és a vágyakat tagadjuk meg, 
nem pedig az érzelmeket, a gondolatot meg az akaratot, hiszen ezektől vagyunk 
tulajdonképpen kreátorok. Ezektől van teremtői aktivitásunk, magasrendű gon-
dolkodásunk, tiszta érzelmeink. Azt kell megtagadni, ami ott alul, kiszolgáltatot-
tan a három folyamatnak, önismeret nélkül, belátás nélkül szenved, mert nem 
tud kikerülni ebből a helyzetből. Ha ezt nem tesszük meg, akkor a szenvedés 
szenvedést szül. Minden szenvedést egy még nagyobb szenvedés követ, és szen-
vedések sokaságából fog állni az életünk. Ha ezt megtagadjuk, akkor lényegében 
olyan alapállapotba kezdünk átépítkezni, amelyben úgy gondolkodunk, hogy a 
szenvedés előrevivő, a szenvedés által leszünk jobbak, magasabb rendű lények. S 
ebben a pillanatban megtörténik az átalakulás. Ami korábban a vesztünket okoz-
ta, a problémáink, a kilátástalanságaink, az most már a fejlődésünket szolgálja 
– és ez a cél. Ezért kell nézni a fényszögeket. 

Vegyünk például egy Neptun–Merkuriusz együttállást. Megfigyelhetjük, ho-
gyan gerjed a bizonytalanság, a zavar, a ködösség. Nem látunk tisztán, mert egyre 
frusztráltabbak vagyunk, és itt kell tudnunk megálljt parancsolni, nem belemenni, 
nem alávetni magunkat a folyamatnak. Tudatosítanunk kell, hogy most együtt áll 
ez a két princípium, és meg kell próbálnunk túlemelkedni a helyzeten, és tisztán 
végiggondolni azt. Végtelen sok példát mondhatnánk, de bizonyosan a Szaturnusz–
Hold együttállás a legjobb példa, mert minden hónapban egyszer sor kerül rá. 
Ilyenkor egy kicsit depressziósabbak vagyunk. Kitűnően meg lehet figyelni, hogy az 
emberek többségének az a fél nap, vagy az a 4-5 óra, amikor a Hold a Szaturnusz 
alatt elhalad, tulajdonképpen elveszett idő, mert maguk alatt vannak. Szomorúak, 
nyomottak, kellemetlenül érzik magukat. Ugyanakkor, ha az ember meg tudja ra-
gadni ezt a kreatúrát, akkor éppen hogy kiváló alkalma lehet az elmélyülésre, mint-
ha a Szaturnusz–Hold együttállás megnyitná az utat felfelé. És mindegyik konstel-
lációnál megtalálhatjuk a pozitív kivezető utat. Az a dolgunk, hogy megtaláljuk a 
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a felülkerekedés módját, és igyekezzünk vezetni az érzelmeket, a gondolatokat, az 
akaratot. Talán ez így racionálisan hangzik, de mégis ez a feladat. 

Eliphas Lévi szerint például az élet a gondolat által vezérelt akarat. És teljesen 
igaza van. Vagyis gondolkodni kell. Nem úgy értem, hogy arisztotelészi logikával 
végig kell gondolni mindent, hanem egyáltalán, hogy végiggondoljuk az életünk 
dolgait. És Pán-szerűen kell gondolkodni. Minden hozzánk tartozik, minden kö-
rülöttünk egy gondolat. Minél inkább látjuk ezt, annál inkább visszatérünk önma-
gunkhoz, ahhoz, aki mindezt gondolja. 

Sokféleképpen lehet tehát az asztrológiával foglalkozni, ennek dacára nem egy-
szer találkozunk olyan asztrológusokkal, akik ismerik ugyan a princípiumokat, de 
mégsincs közvetlenül befolyással az életükre az, hogy ők asztrológusok. Ők úgy 
asztrologizálnak, ahogy egy mosógépszerelő mosógépet szerel. Szakmának tekin-
tik az asztrológiát, holott ez egy út, ösvény, amelynek célja önmagunk fejlesztése. 
Nem is beszélve a hermetikáról. 

Nem szóltunk még a teremtett szellemtest kiépítéséről. A fehértestről, az al-
bedóról. Nem beszéltünk arról az uralmi állapotról, ami a rubedóval létrejön. 
Hihetetlen távlatok nyílnak meg a hermetika kapcsán.... Idáig még csak arról be-
széltünk, hogy mit kezdjünk a halállal. Végül is a halál nem más, mint amikor 
érzelmileg, vagyis inkább emocionálisan el vagyunk ragadva. Hihetetlen nagy táv-
latok nyílnak meg az ember előtt. Pl. rájöhet arra, amit többek között a hermeti-
ka alaptanításai is tartalmaznak, hogy a halál, amely mindannyiunknak minden 
pillanatban egy inspiráló erő, bármikor bekövetkezhet. Ezért az egész életünket 
tulajdonképpen a halál szabja meg. Ám a halál valójában nem más, mint saját 
cselekvéseink összessége. A halál szükségszerű, bizonyos körökben, ott, ahol a 
cselekvésünkkel, a gondolkodásunkkal, az emócióinkkal, a vágyainkkal megszül-
jük magát a halált, de nem szükségszerű akkor, ha ezen túllépünk. Nyugodtan 
kimondhatjuk, hogy mi magunk öljük meg magunkat. A halál tulajdonképpen 
nem létezik, hanem mi a magunk gondolkodásával, tudati működésével öljük meg 
magunkat. Mindenkinél meg lehet állapítani, hogy mivel öli meg magát, de ál-
talánosságban azt lehet mondani, azzal öli meg magát, hogy nem tudja, hogyan 
kell élnie. Nincs objektív halál, amely megöl minket, legfeljebb a bábszínházban. 
Még a halál, a legnagyobb ellenségünk, amelytől a leginkább félünk, amely a leg-
inkább veszélyeztet minket, az sem objektív. Hát még akkor körülöttünk ezek az 
álomképek, ezek az illuzórikus dolgok, amelyek jönnek-mennek, felbukkannak-
eltűnnek. 

Ha tehát bármiféle értelme van a törekvéseinknek, akkor az az, hogy ráébred-
jünk a szubjektivitásunkra, az alanyiságunkra, arra, hogy mi magunk termeljük 
ki mindazt a sok szenvedést, beleértve a halált is, amely az emberi élettel jár. Ha 
létezik egy olyan út, amelyik azt ígéri, hogy ezen az úton járva felszabadulhatunk, 
akkor az a minimum, hogy az ember megnézi, vajon tényleg így van-e, működik-
e, tényleg járható-e ez az út. Márpedig azt kell mondanom, hogy az asztrológia 
járható út. 

Remélem, nem vettem el senkinek a kedvét semmitől. Súlyos gondolatok ezek, 
tudom, de mégis jobb szembenézni velük, jobb szembesülni a valósággal. Ha a ta-
pasztalatunk visszaigazolja, akkor nyilván így is van. Nem hit kérdése, szerencsére, 
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senkinek nem kell elfogadnia, amit mondok. Ez tapasztalás kérdése. A tapasztalás 
viszont ott van a képletben. Tessék megtapasztalni, hogy egy Hold–Szaturnusz 
együttállást hányféle módon lehet megélni. Vagy egy kvadrátot. Ha van különbség 
két megélés között, akkor igaz, amit mondtam. Bárki bármikor megtapasztalhatja. 
Gyanítom, hogy mi, akik most itt együtt vagyunk, mindannyian emlékszünk, 
milyen volt, amikor még nem tudtunk minderről, milyen feszültségeket kellett át-
élnünk, és milyen most, amikor a képleten keresztül már tudjuk, hogy egyáltalán 
mi zajlik az életünkben. Ég és föld. Pedig alig történt valami. 

Most képzeljük el, hol van mindennek a vége? Ott, hogy kiderül, az ember képes 
örökké élni, képes olyan testet létrehozni önmagának, amely nem pusztul el, képes 
bármilyen testben megjelenni, korlátlanul, időtlen időkön keresztül manifesztálód-
ni bárhol és bármikor a gondolat sebességével. De ne is beszéljünk erről. Inkább 
azzal foglalkozzunk, hogyan lehet ezeket a konstellációkat megfogni és kiaknázni.

Tehát ez a holdfogyatkozás, mint mindegyik, újabb alkalmat ad arra, hogy eze-
ken a kérdéseken gondolkozzunk, és lássuk, hogy emocionális létünk, amelyet 
foglyul ejtett a látvány, ez a létünk mennyire törékeny, mennyire szenvedésteli. 
Ugyanakkor arra is jó, hogy rálássunk a benne rejlő lehetőségre. Ezt kell gyako-
rolnunk. Odáig azért nem jutok el, hogy azt mondjam: halleluja, holdfogyatkozás 
van! De legalább ki kell hozni belőle a legjobbat. Vagyis gyakorolni a lemondást, 
megtagadni azt a lényünket, amelyik a szenvedésnek alávetett. 

A hagyomány szerint ahány óráig tart a holdfogyatkozás, annyi hónapig tart a 
hatása. Gyakorlatilag ez a mostani egy erős 2,5–3 hónapos periódust jelent. S ezért 
gondolom azt, hogy összefügg az augusztusi eseményekkel. Az Uránusz és a Plútó, 
a két transzszaturnália, megszökött erő, amelyre nincs közvetlen befolyásunk, 
évekig kvadrátban lesz, és ez a konfrontáció már most gerjed. De miről szól ez 
végső soron, ha visszavezetjük az emberi tudat területére? Mi a Plútó? Megszökött 
Mársz. Mi az Uránusz? Megszökött Merkuriusz. És itt egy Mársz–Merkuriusz 
konfliktusról van szó. A gondolkodás és a cselekvés konfliktusáról. Átgondolom-e, 
amit cselekszem? Azt cselekszem-e, amit gondolok? Ez a konfliktus van mögötte. 
Igaz, hogy már ellenőrizhetetlenül megszökött formában, és a világban ez már 
kontrollálhatatlanul nyilvánul meg, de legvégső soron mégis erről van szó. Még 
akkor is, ha nem tudjuk ezeket az erőket visszaterelni önmagunkba, nem tudjuk 
feloldani és nem tudunk rajtuk továbblépni, mivel ezek megszökött erők. A lényeg 
akkor is a gondolkodás, a gondolkodás átalakításának gyakorlata. Még akkor is, ha 
esetleg máshol is felrobban egy atomerőmű. 

Egyébként a világban elindult egy ellenfolyamat, sorban zárják be az atom-
erőműveket. Elindult a másképp gondolkodás. Japánban is hamarosan le fogják 
állítani az összes erőművet. De tovább megyek: fel fogják találni azt az erőforrást, 
amelynek köszönhetően nem lesz szükség erőművekre. Rákényszerülnek, hogy ki-
találják, hogyan lehet energiát előállítani mindenféle krízis és veszély nélkül. S a 
németek, ők is Kos-ország, szintén sorban állítják le az erőműveket. És Svájcban, 
Ausztriában is egyre erősebb ez a tendencia. Vagyis kezd átalakulni a világ. Ma már 
az emberek kezdenek másképp gondolkodni, visszatérni ahhoz az elvhez, hogy 
nem lehet a természetet korlátlanul kizsigerelni. Bár látszólag nagyon távol van a 
Plútó és az Uránusz kvadrát a mi gondolkodásunktól és cselekvésünktől, közvetle-
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nül nem tudjuk befolyásolni, mégis minden kezd megváltozni. Nem értelmetlen a 
saját gondolati és cselekvési attitűdünket megváltoztatni és átalakítani, mert ezek-
re a távoli transzszaturnáliákra, megszökött démonokra is kihat. 

Az Uránusz és a Plútó kvadrátja kapcsán azt mondhatjuk, hogy ebből valószí-
nűleg valamilyen háborús konfliktus lesz. Nagyon nehéz konkretizálni, és nem 
is biztos, hogy kell. Nagy valószínűséggel az Uránusz révén valamilyen atommal 
kapcsolatos történésre számíthatunk, a Plútó révén pedig valamilyen visszaélés-
re az atommal. Még erre sem mondhatjuk azt, hogy á, erről nem tehetünk, á, 
ezt mi nem tudtuk, ez egy külső, objektív történés, amelyre semmi befolyásunk 
nincs. Rendben, közvetlenül valóban nincs. Mégis, tüzetesen meg kell megvizsgál-
ni, hogy vajon a gondolkodásunk és a cselekvésünk között miféle feszültség van. 
Előfordul-e, hogy mást gondolunk, mint amit cselekszünk, vagy nem azt cseleked-
jük, amit gondolunk. Ez a kérdéskör lapul e mögött a konstelláció mögött. Ennek 
nyomán megfogalmazhatjuk magunknak azt a feladatot, hogy hangoljuk össze a 
gondolkodásunkat és a cselekvésünket.

A másik feladat a holdfogyatkozás kapcsán pedig az, hogy fokozottan figyeljünk 
az egoizmusunkra, az önzőségünkre, a megszökött érzelmekre. Általában az érzelmi 
kiszolgáltatottságra. Érzelem alatt most is emóciót értek, amely az érzékszervek általi 
elragadottságból fakad. Amikor például a látottak dühöt vagy vonzalmat ébresztenek 
bennünk. A tiszta érzelem, ami független mindentől, mindenféle érzelmi tapaszta-
lástól, akkor nyilvánul meg, amikor becsukjuk az érzékszervi kapukat, és megvizsgál-
juk magunkban, hogy mi az érzelem, és rendre semmit sem találunk. Na, az az igazi, 
emberi érzelem. Definiálhatatlan, megfoghatatlan, tiszta szeretet, tiszta fény. 

Tudom, hogy mindezeknek a feladatoknak a megvalósítása nem megy egyik pil-
lanatról a másikra, rengeteget kell az embernek harcolnia önmagával, mire sikerül. 
Nincs szó szemrehányásról, egyszerűen csak felvázoljuk azt a helyzetet, amelyben 
mindannyian vagyunk, és keressük azt a kiutat, amely mindannyiunk számára azt 
jelentheti, hogy hasznosan töltjük az életünket. Lehet, hogy nem végzünk a teen-
dőinkkel, és a munka nagyobb része áttevődik a következő életünkbe, de legalább 
elmondhatjuk, hogy amit tudtunk, azt megtettünk. És nyugodt lelkiismerettel 
lépünk át a következő létformába, ahol folytathatjuk a művet. Nekem legalább 
annyi szenvedni valóm van, mint bárki másnak, legalább annyi küzdelmem, úgy-
hogy nem magas lóról beszélek. Csupán beszélgetünk arról, milyen küzdelmeken 
kell ebben az emberi létformában átmennünk. 

Nagyon érdekesek ezek a táborok... Nemrég, egy éve, ugyanígy ültünk itt. 
Éppen most meséltem az előbb valakinek, hogy 35 éve volt itt egy kastély, ahol egy 
bácsi lakott, övé volt az egész környék. Annak idején Izsákot még hatalmas sző-
lőföldek vették körül, és mind ennek az embernek az édesapjáé volt. Most, 35 év 
után átsétáltam hozzá, hogy megnézzem, hogy van, és éppen haldoklik szegény. A 
mulandóság ide is elér, szegény agyvérzést kapott, és most kómában van. Eszembe 
jutott, hogy 35 éve még időnként átjártam hozzá, a borospincében elbeszélgettünk 
az élet dolgairól... Amíg mentem át az úton, azon gondolkodtam, hogy mi válto-
zott 35 év alatt. Itt az út, itt megyek én... Semmi, de semmi... 

Lejegyezte: Enzsöl Zsuzsa
Szöveggondozás: Balázs Judit
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Tanyai élet-képek
 Gondolatok a Holdfogyatkozás jegyében

„A tanuló gyarapszik naponta;
Az úton-járó csökken naponta.

Csökkenés, tovább-csökkenés:
Eredménye a nem-cselekvés.

Mindent végbevisz a nem-cselekvés.
A világot tétlen tartja kézben.

Aki tevékeny,
A világot nem tartja kézben.”

Lao ce: Tao Te King

Ez idáig fogalmam sem volt arról, hol van Izsák. Tavaly ugyan készültem a 
táborba, de nem jutottam el. Idén szóltak, és ha hívnak, menni „kell”, (tenni 

„kell” ala Percze Krisztián) Jobbra letérő, rögös út, búzamezők, lovak, kecskék, 
ritkuló házak, nyíl jelzi az irányt, megérkezünk, az autó fellélegzik, mi is. A jurta-
állítás közepébe csöppenünk. A középső cella az enyém, egy ágy és egy szék. (Nem 
hagy nyugodni a gondolat, ez lehetett valaha a disznóól?) Szúnyoghálók minde-
nütt. Rövid eszmefuttatást követően abban maradunk, hogy a jobbra három ár-
nyékszék a fiúké, a balra ugyanennyi, a lányoké. (Ha már asztrológiai táborban 
vagyunk...) Fokozatosan tudatosul bennem, mit hagytam otthon. 

A tábort Mireisz László előadás nyitja meg. Az aktuális égi konstellációkról be-
szél. Romboló erők készülődnek, a 40-es években volt hasonló bolygóállás. A szen-
vedéseink növekedhetnek. Holdszerű lényünk egyre inkább kiszolgáltatottá válik. 
Várhatóan a kardinális jegyek elején lévő „bolygótulajdonosoknak” lesz a legne-
hezebb mindezt megélni. Az a jó, ha képesek vagyunk a jelenség által kiváltott 
belső élményt szemlélni. A hermetikus asztrológia a nevében is hordozza Hermész 
nevét, ami lélekvezetőt jelent. Hermész maga a gondolkodás, kapcsolat, és még 
sorolhatnám a Merkúri analógiákat. Igyekezzünk a gondolkodásunkat átalakítani, 
a gondolkodás mindenségében felnőni. Minden körülöttem a saját gondolatom. 
Emo cere, alias emóció, érzelem kimozdulást, szenvedést jelent. 

Minden képlet rólunk szól. (Ezt eddig is sejtettem. A kliensek hozott problémái 
mintha a sajátom visszatükröződései lettek volna.)

A világ szétesik, ha nem vigyázunk rá! Igyekezzünk mindig a centrumban ma-
radni! Az érzelmi elragadás maga a halál. A halál a cselekedeteink összessége, de 
nem szükségszerű.

Mivel a Holdfogyatkozás két és fél órán keresztül tart, a hatása két és fél hó-
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napig lesz érezhető. Eleink minden fogyatkozás idején elbújtak, visszavonultak. 
Jó ezen időszak alatt elvonulni. (Ami azt illeti egészen augusztus közepéig sza-
badságon leszek. Ez részemről nem tudatos döntés volt, de harmóniában az égi 
folyamatokkal.) Ebben az elkövetkezendő időszakban törekedjünk a cselekvés és a 
gondolkodás összehangolására, az érzelmek uralására.

Persze, én kimentem és megnéztem a Holdfogyatkozást. Vajon ennek tudható 
be álomközeli, hullámzó alvásom? 

Éjjel fáztam.
Otthon leginkább a négy órás ébresztés rettentett, ehhez képest pirkadatkor, 

még az ébresztő csilingelése előtt felkeltem, az irányt a reggeli szertartás felé véve. 
A farönkön a három elem, tűz, víz, füstölő, jógázó emberek. A hét világ szertartás 
először lépett be az életembe. (Érdekes élmény volt, annak ellenére, hogy korán 
keltem, keveset aludtam, este mégsem voltam fáradt, álmos.)

Egy életem, egy halálom, én a botot megpróbálom! 
Barna Gábor a „botozást” követően a hét világ szomatikus állapotunkra gyako-

rolt hatásáról beszélt a bolygóanalógiák tükrében. Ahol az alsó és a felső világok 
találkoznak, az az Emberek Világa. Az ember félig állat, félig Isten.

A fejtető, a mantra nélküli világ, a Mágus világa, a Szaturnusz sorsszerű ese-
ményeket hoz. A tüzes Szaturnusz mindig harcol, a kérdés, kivel, mivel. A föld 
Szaturnusz ínséggel találkozik, vagy megtanulja az alapokat. A vizes Szaturnusz 
érzelmi lemondásokat hoz. A levegős döntést, választást, emberekkel foglalkozást. 
(Én a hittel „harcolok”.)

Az emberek egy része a betegséggel tud egész lenni. Ha tiszta az akarat, tiszta a 
szándék, tiszta a vér is. 

Ha például dugóval találkozol az autópályán, az azt jelenti, hogy benned is 
dugó van.

A Ráknak a nedveket el kell engednie. A rák páncélos, időnként le kell vetnie 
a páncélját, az a jó, ha mindezt a Hold ritmusára teszi. Ha taknyosak vagyunk, az 
érzelmi kibillentségünk biztos mutatója.

A Skorpiónál pangásban a toxinok gyűlnek, kikezdik az életösztönt, növelik a 
halálvágyat. A gomba és a lebontás is életellenes. 

A méregtelenítést mindig keserűvel kezdjük, mert a keserű szétválaszt. 
Talán most végre megtanulom az ujjak bolygóanalógiáit: a kisujj a Merkúr (erre 

emlékeztem), a gyűrűsujj a Nap (erre is), a középső a Szaturnusz, a mutató a 
Jupiter, és a hüvelykujjam az egom, mert felém mutat. A hüvelyujjamon lévő hol-
dacska megmutatja, hogy milyen a szívem megterhelése.

A manapság oly gyakran előforduló allergia az immunrendszer problémáját jel-
zi. Neptun-i, Vénusz-i, és – szerintem - marsikus probléma is egyben.

Este gyógynövényfelismerésre, gyűjtésre indultunk a tanya körül. A cickafarkat, 
és a fehérmályvagyökeret már teljes bizonyossággal felismerem, és a parlagfű is a 
„barátom” lett. 

Kovács Gábor – számomra új gondolata – a házak szintje az egzisztenciális ego 
területei. 

A Plutó, ahol jár, ott alaposan kitakarít, ezt követően lehet majd újra építeni. 
(Nálam át fogja alakítani a férfi képem. Alig várom!) A transzszaturnáliák kívül-
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ről jönnek. Az Uránusz rombol, de gyorsan épít is. A Szaturnusz és az Uránusz 
kölcsönösen közeledik egymáshoz, emiatt hatásuk egyre erősödik. Ebben a kvad-
rátban van az igazi erő! Amíg erősödik a feszültség, addig fékezzük meg magun-
kat! Amikor a Merkúr is bekapcsolódik, igyekezzük minél kevesebb hülyeséget 
beszélni, tartózkodjunk a hirtelen ötletektől! Térjünk vissza a „Hallgatni arany” 
bölcsességéhez!

Ha az erőket az elején megfogod (amit a beléptető szertartásokkal is megtet-
tünk), akkor a tetőpont után megkönnyebbülés következik. Nagyon tetszett a „va-
rázsló tanuló ipari iskola” megnevezés. Ide járunk. 

Az elkövetkezendő időszakban legyünk nyugodtak!  (Most jut eszembe, mire ez 
az írás megjelenik, már túlleszünk a „nyári megpróbáltatáson”.)

Július elején vigyázni, mert a herceg fehér lovon csak két napra jön, aztán lehull 
a lepel! A Vénusz Lucifer arca, a csábítás érkezik. 

Augusztus elején törés-zúzás következik. Tartsuk az önkontrollt! A Rák hátulról 
ármánykodik, és éri el a célját. (Ez a gondolat egyik-másik kollégámat jutatta az 
eszembe.) Az együttállás a legerősebb energia. 

Ismételjünk! Ha a kezdetben tudatosság van, akkor az végigkísér.
Az analógiák ismeretében létrehozni valamit, az maga a Mágia, a teremtés. Így 

lesz a kreatúrából kreátor. 
Hierarchiák ügyben egy lényeges gondolat, illetve kérdés maradt meg bennem: 

a természetben hierarchia van, és vajon mi van az emberek világában formálisan? 
És informálisan?

Évekkel ezelőtt, amikor első alkalommal „vizsgáztam” asztrológiából - akkor 
ezt beavatásnak neveztük -, írtam le pszichológusként néhány asztrológiával, az 
asztrológiai elemzéssel kapcsolatos gondolatomat, alakuló nézetem. Erre hangzott 
rá Monostori Vladimír előadása. Időben vagyunk rögzítve és a térben mozgunk, 
ez a mi civilizációnk. Nem létezik objektív kifejtés.  Nekünk segít, aki hozzánk 
jön elemzésre. Könnyebb más horoszkópjában meglátni a problémát, mint a sajá-
tunkban. Ahány ember, ahány asztrológus, annyiféle kifejtés. Mindig magunkat 
elemezzük.

Amikor Isten kifújja a levegőt, mi belélegezzük. 
Az Erikson-i modellt ajánlotta, miszerint az elemzések során menj át a kliens 

valóságába és fessetek együtt! 
Arra vágyakozz, ami a tied! - idézi Weilt. Ez jóval megkönnyítené az életünket, 

(ha képessé válnánk a megvalósítására.). 
Minden születésnapunk egy újabb újjászületés napja, ekkor tudunk igazán va-

rázsolni. Tartsunk szert minden évben a születésnapunkon! (Így fogok tenni.) 
Kaló Jenő, némi gödörélményt követően ideért. Most értettem meg igazán, 

hogy a Nyilas Merkúrommal örökké a szintézisre törekszem. Jó ezt tudni!
Végtelenül egyedül vagyunk a világban. Ugyanazt a gondolatot ecsetelte, mely-

re korábbi csoportélményeim során magam is jutottam, jelesen, hogy a szavak 
csak töredékét képesek kifejezni gondolatainknak. (Még hozzátenném azt is, hogy 
erejüket vesztik, és könnyen félreérthetőkké válhatnak. Vigyázni, tehát, a kimon-
dott szóval!) 

Végső vágyunk, a sexuális együttlétünk során nem a sexuális kielégülés, hanem 
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az elfogadó szeretet. (Ezzel a gondolattal a még alacsonyabb szinten élők biztos, 
hogy vitára kelnének.) Megmarad a hiány, ha nincs szeretet, és egy nap után ismét 
éhes leszel. (Mármint a sexre.) 

A másik szemében meglátod a saját tükröd. (Megjegyzem, öt nap alatt egyszer 
sem néztem a fiú mosdó falán lógó kerek tükörbe. Nem is hiányzott. Viszont a sok 
„emberi tükör”, amelybe a tábor során belenéztem, „kárpótolt” érte.) 

Amikor elutasítasz, lehasítasz valamit az életedben, aztán pont ezzel fogod be-
vonzani az életedbe mindaddig, amíg nem leszel képes azt a részt újra integrálni. 

Amikor szolgálsz, magadat szolgálod. 
A kérdés kérdezi a kérdezőt. (Nagyon megfogott ez a gondolat.) 
Belesimulni Isten álmába. (De jó is lenne!) 
Szemlélődjünk! Minden úgy jó, ahogy van! (Ez az, ami az én életfeladatom is. 

Fel is vettem szombaton, a Szaturnusz napján a fekete feliratos pólóm; „Minden 
úgy van jól, ahogy van”.)

A nagy szellemi táplálkozás mellett a botgyakorlatokról elfelejtkeztem. Második 
reggel időben kimentem a térre, sehol senki. Jön fel a szívet-lelket-testet melengető 
nap velem szemben, a fűszálakon gyöngyöző harmat, mint megannyi gyöngyszem 
csillog szerteszét. Próbálok visszaemlékezni az előző nap tanultakra. Csukott szem-
mel, a napsütésben fürdőzve, csodálatos érzés, még az ügyetlenkedésem is a girbe-
gurba szálkás botommal. Egy idő után úgy döntök, visszamegyek. Jönnek szembe 
velem a többiek, már nem tartok velük. Utólag ez volt a legjobb, legemlékezetesebb 
botgyakorlatom a tábor alatt! A másik felejthetetlen élményem: állni a lenyugvó nap 
sugaraival szemben, (természetesen a botgyakorlatokat követően) a festményszerű, a 
szivárvány színeiben pompázó égboltba beletemetkezve, szinte eggyé válva vele.  

Az utolsó gyakorlást kihagytam. Kimondottan magányos érzés volt, rideg, 
egyedül jógázni. A reggeli, közös jógagyakorlatoknak, bár mindenki saját ritmusá-
ban végezte, ereje volt, összeadódtak az energiák. 

A péntek reggeli tűzgyújtásba mi, táborlakók is bekapcsolódtunk. Így utólag 
átgondolva, ez lehetett a kiindulási pontja annak, hogy végül spontán egy kis 
csoportos beszélgetés kerekedett a hivatalos előadáson kívül. A tűzgyújtás utáni 
masszázs, jaj, az majdnem nagyon finom volt addig, amíg sor nem került a „ropi-
zásra”. Gábor finom, kíméletes mozdulatai után Sanyi nyaktekergető mutatványa 
különbféle hangokat csikart ki a nyaki gerincem tájékából. Nehéz volt felkelni 
a székből, erre határozottan emlékszem. (Sanyi szerint gyertya-és ekeállással ez a 
nyakatekert állapotom tartható.)

Egy kis szinasztria gyorstalpaló: Lehetőleg arra „törekedjünk”, hogy ne legyen 
a Nap és Hold között kvadrát. Ugyanez a kvadrát nagyon vonzó lehet a Mars és 
a Vénusz között, a feszültségek ellenére még tartós is lehet a viszony. Az együtt-
állással lettünk igazán egymásnak teremtve. Az oppozícióval pedig kiegészítjük 
egymást. A sex az alapja egy jó kapcsolatnak, ha az nem működik, semmi sem 
működik. (A véleménykülönbség jogát fenntartva…)A tűz a levegővel, a föld a 
vízzel érzi igazán jól magát.

Még egy komoly gondolat: Tilos egy gyereket otthagyni! A gyerek legalább 
20 éves projekt, szóval a tetteink következményét vállalni kell! Utána kinyílik a 
kapu…
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A tábor során több alkalommal szóba került, hogy szimbólumok vesznek kö-
rül bennünket, járjunk nyitott szemmel a világban, legyen szemünk a különböző 
jelenségek felismerésére. A hangulatos nyári konyhában a többször megismétlődő 
enyém-tiéd-miénk szimbolikája mélyen elgondolkodtató volt. 

Az időjárás kegyes volt hozzánk. Megengedte az utolsó nap a botgyakorlatot, 
és a sátorszedést is. 

Kovács Gábor táborösszefoglalója a hideg ellenére szívmelengető volt. A felis-
merés emeli az embert, ugyanaz az erő, ha nem emel, katasztrófikus is lehet. Jobb 
elébe menni az előjeleknek. Legyünk élő kontaktusban a saját horoszkópunkkal, 
az elemekkel, hisz a tűz is élőlény, Istenség. Folyamat van, állandó változás. Az utat 
kell követni, nem a mestert. A kérdésekből is lehet tanulni!

Számomra a Javasok alapelve, ideológiája ekként fogalmazódott meg: uraljuk, 
tartsuk kézben a bennünk tomboló elemeket! Tanuljunk meg szemlélődni!  

Ha az egyén rendben van, akkor a család, a környezete is rendeződik körülötte. 
A változásban való tudatos jelenlét maga az átalakulás. 

A mágia népe a magyar. A jövő útja az, hogy mindegyikünk ismét képes legyen 
ekként definiálni saját magát. A természeti elemekhez való visszatérés, vissza a 
forráshoz, az eredethez, ez az egyszerű természetesség. A belső természet tudatos 
átalakításával alakítjuk a külső természetet. Ez értelmet ad az életnek, nem éltünk 
hiába! 

Beavatta jelenlevőket a Tűz ceremóniájába. Aki akart és vállalta, vihetett magá-
val az őrzött lángból, hogy otthon ébren tartsa naponta háromszor, Napkelte, Dél 
és Napnyugtakor háromszor üdvözölve a lángot a tűzhimnusszal. 

Válaszokért jöttem és kaptam. Gyógynövényekkel felszerelkezve, bottal a ta-
risznyában, szellemiekben gazdagodva, vállalásokkal, tervekkel indultunk haza. Az 
enyém az, hogy az életem részéve teszem a szertartásokat, hogy figyelni fogom a 
horoszkópomon áthaladó tranzitokat, hogy tudatosabban készüljek fel itt a Földön 
az Égi változásokra. Megfogadtam, hogy hazaérve, rendet teszek. (!) Hagyom a 
frissen vágott botomat kiszáradni (göröngyös, szálkás, kicsit nehéz, sokszínű, egye-
netlen, de az enyém), aztán majd meglátjuk…helyet és időt kell keresnem a gya-
korláshoz. Gábor alias Bubó szerint, ez olyan, mint a biciklizés, soha nem felejtjük 
el. Úgy legyen! Legkésőbb jövőre kiderül!?
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A mundán asztrológia 
rövid története

„a trine aspect is the most fortunate and best”
„a quartile the lesser malevolent aspect”

„a harmadfényszög a legszerencsésebb és a legjobb”
„a negyedfényszög kevésbé rosszindulatú”

(William Ramesey 1653)

 Ókor

A mundán asztrológia gyökerei az ősi kaldeus és babilóniai ún. „ómen” aszt-
rológiában erednek, amely leginkább a királyok és államok sorsára koncent-

rált. Ez az első ismert asztrológiai rendszer a Kr. e. 2. évezredből. Körülbelül a Kr. 
e. 16. vagy 17. századból származik e tudomány legismertebb forrása, az Enuma 
Anu Enlil (kb. annyit jelent a cím, hogy Anu és Enlil idejében) nevű agyagtábla-
gyűjtemény, amely 7000, túlnyomórészt mundán esemény (pl. éhínség vagy hábo-
rús győzelem) feljegyzését tartalmazza 70 agyagtáblán az eseményekkel egy időben 
megfigyelt égi és légköri jelenségekkel (pl. dörgés/villámlás, szivárvány, felhők, sze-
lek) együtt. A műnek csak egy kis része foglalkozik személyes jellegű jóslatokkal.

A megfigyelések a nagyon régi időkbe nyúlhatnak vissza. Ezt az is alátámaszta-
ni látszik, hogy az agyagtáblák leírásai valóban nagyszámú észlelést tükröznek, és 
bizonyos ciklusidőket feltűnő pontossággal ismertek, ami műszeres észlelés nélkül 
csak akkor lehetséges, ha a megfigyelés évszázadokon keresztül folytatódik.

Az ősi Mezopotámiában talált agyagtáblák különféle témákról tartalmaznak 
előjeleket (omens), kezdve az áldozati bárány májából történő olvasástól a víz fel-
színén szétfutó olaj képéből való jóslásig (ezeket most nem tárgyaljuk J). Csak 
az Enuma Anu Enlil foglalkozik égi jelenségekkel. Mint minden más ómeneket, 
előjeleket tárgyaló műben, itt is azt olvashatjuk, hogy „amikor x esemény tör-
tént/történik, akkor y esemény fog történni”. Az első 22 tábla a Holddal (vagy-
is a Holdistennel) kapcsolatos jelenségeket tárgyalja, majd 14 tábla foglakozik 
Samasszal, a Napistennel, 13 (14) tábla az időjárási jelenségekkel, az utolsó 20 
tábla pedig a bolygókkal és azok helyzetével. 

Ebben az időben a babilóniai asztrológia tisztán mundán jellegű volt, de egészen 
a 7. századig az asztronómiai ismereteik is igen kezdetlegesek voltak. Matematikai 
ismereteik a 4. századra érték el azt a szintet, amikor már elegendő pontossággal 
tudták kiszámolni az égitestek jövőbeni helyzetét. Az ebből az időszakból származó 
babiloni asztrológus, Kidinnu holdtáblázatában a holdhónap időtartama fél má-
sodperccel tér el attól az értéktől, amelyet a mai csillagászok helyesnek tartanak.
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Nagy Sándor (Kr. e. 356, Pella, Makedónia – Kr. e. 323. jún. 13, Babilon), és 
az őt követő uralkodók alatt az ismereteket, a tudást, a tudományt és a történelmet 
igen nagyra értékelték, és hatalmas erőfeszítéseket tettek ápolásukért. 

Alexandriában megalapították a Királyi (Nagy) Könyvtárat és annak néhány 
„leánykönyvtárát”, mint amilyen például Szarapisz Nagy Temploma, amelyet 
Szarapeionnak is neveztek. Ez Alexandria délnyugati részén épült fel, és jóval ki-
sebb volt, mint a Nagy Könyvtár.

A Krisztus előtti 2. sz. második feléből is felbukkan néhány leírt vagy megem-
lített mundán vonatkozás. Úgy tűnik, hogy a mundán szempontok, vonatkozások 
nem terjedtek túl a görög katarché-nak (v. katarchai, a. m. kezdet) nevezett, kérdé-
seken és elekciókon alapuló módszeren, és ezek is igen közel álltak a görög szemé-
lyes vagy születési asztrológiához. Ma sokan ezt a módszert a kérdező vagy horár 
asztrológia és az elekciós asztrológia ősének tartják. Egyébként – időben kicsit 
előreszaladva – a katarchairól Szent Ágostonnál ovashatunk, az Isten városa című 
munkájában. A 354-tól 430-ig élt filozófus és egyházatya – keresztény hitre való 
áttérése után – az asztrológia heves ellenzőjévé vált, és könyvében becsmérlően 
nyilatkozik erről a módszerről és arról az általa nyújtott feltételezett lehetőségről, 
amely megakadályozza az előre elrendelt végzet beteljesedését. 

A legismertebb korai görög szerző, a hellenisztikus kori görög természettudo-
mány egyik legkiemelkedőbb képviselője, csillagász, asztrológus, matematikus, 
földrajztudós Ptolemaiosz (Klaudiosz Ptolemaisz Hermeiu, Egyiptom, Kr. u. 1. 
század vége – Kr. u. 161–180 körül) volt.

A geocentrikus „ptolemaioszi világkép” megal-
kotója, amelyet Nikolausz Kopernikuszig cáfolha-
tatlan rendszernek tekintettek, de írt műveket az 
optika, zene- és ismeretelmélet tárgykörében is, va-
lamint számos, egészen az újkorig ható tudományos 
eredmény megfogalmazója volt.

Hatalmas munkája az a 13 könyvből álló mű, 
amely összefoglalja kora csillagászati ismereteit. 
Művének címe: „Mathematiké szyntaxisz tész aszt-
ronomiasz”, azaz „A csillagászat matematikai rend-
szere”, amelyet az utókor tisztelete jeléül hamarosan 
a „megalé”, vagyis a „nagy” jelzővel egészített ki, és 
ezt még tovább fokozták a „megiszté”, azaz a „leg-
nagyobb” jelzővel. A név rövidített, arab változata a 
ma ismert al-Mageszt. Asztrológiai szempontból a Tetrabiblos néven ismert négy 
könyv a legjelentősebb.

Az általa követett korai hellenisztikus megközelítés az, amelyet akkoriban az 
asztrológia általános részének tartottak, és az emberi fajokkal, országokkal és vá-
rosokkal foglalkozott. Olyan, többnyire periodikusan bekövetkező eseményekre 
tettek jóslásokat, mint a háborúk, éhínségek, pestisjárványok, földrengések, árvi-
zek stb. Kisebb terjedelemben foglalkoztak a hőmérséklet és az évszakok változásá-
val, viharokkal, hőséggel, szelekkel, termények állapotával stb. A Ptolemaiosz által 
felhasznált két fő asztrológiai eszköz a Nap és a Hold együttállása és áthaladása 

Ptolemaios
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az ekliptikán, illetve a felkelő boly-
gók tranzitjai és állandó visszatéréseik. 
Ezeknek a korai megfigyeléseknek egy 
része némi módosítással átkerült a ké-
sőbbi arab asztrológiába is. A módosí-
tások a Nap és a Hold együttállására 
vonatkozó megfigyeléseket érintették.

A Római Birodalom idejét illetően 
forrásaim részben ellentmondásosak. 
Az egyik szerint Rómában virágzott 
az asztrológia tudománya; Cicero, 
Julius Caesar és Augustus császár is 
rendületlen híve volt ennek a tudo-
mánynak, sőt Augustus alatt Marcus 
Manilius „Astronomica” című mun-
kája ezt a tudást államtudománnyá 
avatta. Tanai áthatják a természettu-
dományt, az orvosi tudományt, a köl-
tészetet, az irodalmat, sőt a politikát 
is. Nagy Konstantin (323–337) párt-
fogása alatt, Julius Firmicus Maternus 
munkásságának köszönhetően fény-
korát élte az asztrológia („divina sci-
encia”). Az asztrológus Kr. u. 336-ban 
Matheseos címen 8 kötetben írta meg fő művét kaldeus és egyiptomi források 
nyomán, minthogy az alexandriai nagy könyvtár kb. 400 000 (egyes források sze-
rint 700 000) kötetre és tekercsre kiterjedő anyaga még megvolt. 

A könyvtár a 2–3. sz. folyamán többször is sérült, végső pusztulásának pontos 
ideje nem ismert, de az arab hódítás korában (640–642) a könyvtár már valószí-
nűleg nem létezett.

Más források szerint a kép nem ennyire egyértelmű, ezek szerint a Római 
Birodalom alatt büntetendő volt az asztrológia használata bármi, a dinasztiát, a 
kormányzatot vagy az uralkodókat érintő esemény jóslását illetően (ezek éppen a 
mundán jellegű előrejelzések).

Például Tiberius, bár rendszeresen kikérte asztrológusának tanácsát, az asztro-
lógia terjesztését nem engedélyezte. Különben ez az álláspont nem volt egyedüli a 
római uralkodók körében. Mint említettem, Augustus híve volt az asztrológiának, 
olyannyira, hogy egy légiós jelvény a Bak szimbólumát, fogantatásának csillagké-
pét ábrázolja. Pénzt is veretett a Bak csillagzattal, de azt nem tartotta kívánatosnak, 
hogy a nép asztrológiai elemzésekből ismerje meg a jövőjét. Főpapi minőségben 
Kr. e. 12-ben kétezer görög és latin nyelvű, csillagászattal és asztrológiával foglal-
kozó könyvet égettetett el.

(Az asztrológia üldözése sok esetben azzal függött össze, hogy a rómaiaknak megvolt 
a maguk sajátos nemzeti jóstechnikájuk. Még az őskori Rómában Numa Pompilius 

Tetrabiblos
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megalakította az augurok rendjét, amely a jövendöléssel egészen más módon foglal-
kozott, mint az asztrológia. Ilyen értelemben véve, saját nemzeti hagyományaikkal 
ellenkező eszméket láttak a kaldeusok tudományában. E forrás szerint Caesar az egész 
hatalmával biztosította az augurok szabad működését, és üldözte azokat, akik az aszt-
rológiát terjeszteni próbálták. Vitellinus, Domitianus, Diokletianus szintén az asztro-
lógia erélyes üldözői voltak. A nemzeti hagyományok őrzésén kívül olykor az asztroló-
gusok működésében államtitkok, államérdekek nemkívánatos kifürkészését látták.)

középkor
A Római Birodalom hanyatlása idején számos asztrológiai feljegyzést 

Konstantinápolyba menekítettek, de a Bizánci Birodalomban a kereszténység be-
folyásának növekedésével több történelmi feljegyzést is elpusztítottak. Például a 4. 
században, 391-ben Theodosius császár dekrétumban tiltott be minden nem ke-
resztény vallást. Theophilus, Alexandria püspöke a dekrétum hatására elpusztítot-
ta a Szerapeumot, a pogány doktrínák házának minősítve azt. Mikor Justinianus 
bizánci császár 527-ben minden iskolát bezáratott Athénban, már csak e tudo-
mány utolsó menedékei voltak még megtalálhatók Alexandriában, ezen kívül csak 
Perzsiában virágzott az asztrológia művelése.

A 7. századtól kezdve az „igaz hit” nevében emelkedő arab hatalmi törekvések 
nyomán sorban elbukott Szíria, Irak, Perzsia, Egyiptom, majd egész Észak-Afrika, 
leigázták a spanyol vizigótokat, és csak a francia Martel seregei tudták 732-ben 
megakadályozni egész Dél-Európa elözönlését. A meghódított területeken a tár-
sadalmi és kulturális berendezkedést nagyrészt érintetlenül hagyták, lehetővé téve 
gazdag tudományos és filozófiai ismeretek felhalmozását.

A 8. századtól kezdve sorban jelent meg Platon, Arisztotelész és számos más gö-
rög, szíriai, perzsa és szanszkrit matematikus, orvos és más tudós munkájának arab 
fordítása. A fordítási tevékenység egy speciális intézményben, a 813-ban alapított 
bagdadi „Bait-al-Hikma”, vagyis Bölcsesség Házában összpontosult, ahol könyvtár 
és obszervatórium is működött.

Azok az asztrológusok, akik hosszú időre kiestek a bizánci és a római kultúra 
kegyeiből, most jótevőket és patrónusokat találtak az iszlám birodalom kalifái kö-
zött. A kultúra és a tudományok újjászületésének idején a mundán asztrológia is 
új erőre kapott. Kétségtelen, hogy ebben időszakban és ezen a helyen valósult meg 
a fő (görög, perzsa, indiai) asztrológiai iskolák, kultúrák összetalálkozása, egyfajta 
keresztútja.

Ebben a korban, a 8. sz.-ban az egyik jelentősebb asztrológus, a görög edessai 
Theophilus (kb. 695–785), aki idősebb korában Al-Mahdi kalifa udvari asztroló-
gusaként dolgozott. Fő műve a háborúk és hadjáratok idejének megválasztásáról 
szólt, tehát mundán jellegű témája volt. Azt is lehet mondani, hogy a mű témája 
a katonai asztrológia.

A csillagjóslás a keresztény középkorban már nem volt egységes megítélésű. 
Habár túlságosan sok eleme nőtt egybe a keresztény vallással, mégis voltak olyan 
korszakok,  amikor szembetalálkozott a két ideológia. Sok középkori gondolkodó 
azonban úgy vélte, hogy az asztrológia és a kereszténység elvei összeegyeztethetők. 
Az asztrológia egyik legerősebb védelmezője Roger Bacon (1214–1292) filozó-
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fus, természettudós volt, aki a természettudományban elterjedt kísérleti módszer 
jelentőségét felismervén, a csillagfejtést is kutatásokra szerette volna alapozni. 
Véleménye szerint azonban az emberi akarat szabad, a csillagok csak a sors ten-
denciáit szabják meg.

Guido Bonatti – Bonatus
Korának ünnepelt asztrológusa volt a 13. sz.-ban Guido Bonatti (kb. 1207–

1300) minorita szerzetes, aki részben a templomok építésére legalkalmasabb idő-
pontok asztrológiai kiszámításával foglalkozott, de katonai tanácsadóként is sike-
resen szerepelt az olasz katonai stratéga, Guido di Montefeltro gróf mellett. Pontos 
asztrológiai számításokat végzett arra vonatkozóan, hogy mikor kell Montefeltro 
seregeinek fegyvert fogni, lóra szállni és elindulni. A tanácsok nem lehettek ros-
szak, mert a seregek többnyire győztesen tértek vissza.

A 15–16. században újra egyre nagyobb teret kap az asztrológia. A pápák közül 
is sokan támogatták, illetve maguk is behatóan foglalkoztak e tudományággal. 
Több európai egyetemen még tanszéket is kapott. A reneszánsz sok kiváló aszt-
rológusa késztette csodálatra a kortársakat a jövő eseményeinek pontos kiszámí-
tásával. 

Regiomontanus (Königsberg, 1436. június 6. – Róma, 1476. július 6.)
A 15. sz. egyik legismertebb asztrológusának eredeti neve Johannes Müller volt. 

A kor szokása szerint szülővárosának, a frankföldi Königsbergnek latin nevét vette 
föl. Ma Regiomontanusként ismerjük.

Lipcsében és Bécsben tanult. Csodagyerek volt, 12 éves korában már bolygó-
pályákat számított, 15 éves korában pedig III. Frigyes császár őt kérte fel, hogy 
készítse el menyasszonya horoszkópját. Regiomontanus folytatta Peuerbach mun-
káját, és végül elkészült Ptolemaiosz Almagesztjének latin fordítása. 

1468-tól 71-ig Mátyás király udvarában élt, aki – miután állítólag 
Regiomontanus ismeretlen betegségéből meggyógyította – udvari asztrológusává 
tette. Itt dolgozta ki, többek között, a máig használatos házszámítási eljárását. A 
Corvina könyvtár görög kéziratait rendezte, amelyeket Mátyás zsákmányolt az 
Oszmán Birodalommal folytatott háborúja során. Itt írta Ephemerides című csil-
lagászati művét, amelyet Kolumbusz is felhasznált felfedező útján. 

Regiomontanus kiszámolta előre például a francia forradalom idejét és törté-
néseit. 

Ő készítette 1473-ban az első olyan táblázatot, amely bármely időpontra meg-
határozza a Nap és a Hold egymáshoz viszonyított helyzetét. Ennek a földrajzi hos-
szúság meghatározásában volt fontos szerepe, különösen az éjszakai hajózásnál. 

1475-ben IV. Sixtus pápa Rómába hívta, hogy közreműködjék a sürgőssé vált 
naptárreformban. Itt halt meg, mielőtt a munkát elvégezhette volna. Halálának 
hivatalos oka a pestis. 

Nostradamus
Amikor a mundán asztrológia történetéről beszélünk, természetesen nem 

hagyhatjuk ki azt a kivételes utóéletű, sajátos asztrológus egyéniséget, akit  
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Michel de Notre-Dame, vagy röviden 
Nostradamus (1503-1566) néven 

ismerünk. Történelem, matemati-
ka, csillagászat, orvostudomány, 

filozófia, asztrológia érdekelte. 
Montpellier-ben végezte az 
orvostudományi egyetemet, 
ekkor vette fel a kor szoká-
sa szerint a latinos hangzású 
Nostradamus nevet. Jelentős 
orvosi érdemei voltak a pestis-
járvány megfékezésében, töb-

bek között azzal, hogy a fertőzött 
ruhákat elégette. Szuggesztív, ka-

rizmatikus, látnoki képességekkel 
rendelkező egyéniség volt. 
Tisztelői közé tartozott II. Henrik,  

IX. Károly, Medici Katalin, akinek udva-
rában is szolgált, majd IX. Károly francia 

király udvari orvosa és asztrológusa lett. Jövendölései először 1555. március 1-jén 
jelentek meg Lyonban, 1588-tól többször is kiadták. Ezek ezernél is több, négyso-
ros versbe szedett látomás. Szövegezése nem egyértelmű, sok vitára ad okot.

Feltehető, hogy a szerző szándékosan is keverte a logikai rendet és a különbö-
ző idősíkokat. Héber, görög, latin, olasz, spanyol, rétoromán szavak találhatók a 
szövegben, a latin nyelvtan sajátosan szabálytalan használatával. Szimbólumok, 
talányos utalások, nyílt szókimondó próféciák váltják egymást.

A római katolikus egyház 1781-ben indexre tette műveit, mert megjövendöl-
te a pápai hatalom hanyatlását. Jövendölései főleg politikai természetűek. Szinte 
napjainkig közkézen forognak (amelyben elég sok a hamisítvány). Nostradamus 
állítása szerint, ősei révén perzsa és egyiptomi mágusoktól és asztrológusoktól 
származó iratok birtokába jutott, amelyek matematikai, csillagászati, mérta-
ni elméleteket és számításokat tartalmaztak. A felbecsülhetetlen értékű iratok 
sorsa ezzel megpecsételődött, mert amikor Nostradamus befejezte nagy művét, 
elégette az értékes dokumentumokat. „Hamuvá változtattam őket, nehogy téves 
útra sodródj, amikor majd az ásványi vagy cseppfolyós anyagokból nyert higanynak 
arannyá vagy ezüstté változtatásával foglalkozol” – írja Caesar fiához intézett elő-
szavában. 

Tudománytörténetileg ma még nem kellőképpen tisztázott, hogy valóban lé-
teztek-e ilyen iratok. Annyi bizonyos, hogy egészen eredeti gondolatok szerzői is 
gyakran hivatkoztak ősi írásos forrásokra annak érdekében, hogy saját felfedezésü-
ket ezáltal értékesebbnek tüntessék fel. 

Nostradamus jóslatainak megfejtői szerint a jóslatok előre jelezték a harminc-
éves háborút, az 1564. évi pestist, az 1487. és az 1524. évi parasztfelkelést, Stuart 
Mária korának eseményeit, Törökország leverését, a spanyol örökösödési háborút, 
nagyobb földrengéseket.

               Nostradamus
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Tycho Brahe
A következő nagy jelentőségű személyiség a 16. századból a dán nemesi csa-

ládba született Tycho Brahe (1546–1601), aki elég jó módban élt ahhoz, hogy 
mindig megtehesse, amit akart. 

Eleinte főleg horoszkópokat készített, és 1566 végén a csillagok állása alapján 
megjósolta I. Szulejmán halálát.

Megfigyelte 1572. november 11-én a Cassiopeia csillagképben fellángolt szu-
pernóvát. Ez a felfedezése, amelyet a „De Nova Stella” (De nova et nullius ævi 
memoria prius visa Stella) címmel publikált (1573), híressé tette. 

Leírta, hogy a nóva változtatta a színét abban az időszakban, amíg látható 
volt. Először fényesen és tisztán ragyogott, mint a Vénusz és a Jupiter, azután a 
Marséhoz hasonló vörösre váltott a színe, végül fakón fénylett, mint a Szaturnusz. 
Asztrológiai kombinációk és bibliai jövendölések alapján megjövendölte a katoli-
kus vallás hanyatlását, és az 1592–1632-es időszakra tette a nóva legerősebb ha-
tását. Kiderült, hogy ez az időszak szinte teljes pontossággal megegyezik a korai 
17. sz.-i vallásháborúknak és a protestantizmus nagy alakja, a svédek királya, II. 
Gusztáv Adolf (Gustavus Adolphus 1594–1632) életének tartamával.

II. Frigyes dán király, aki maga is csillagkedvelő volt, Hven szigetét Brahe ren-
delkezésére bocsátotta tudományos munka céljára, sőt vállalta az építkezésnek, a 
műszerek beszerzésének és a munkatársaknak az összes költségét is. Így 1576-ban 
lerakták az alapkövét „minden idők leghíresebb csillagvizsgálójának, a megfigyelő 
csillagászat fellegvárának”. Brahe „Uraniborg”-nak (Az ég kapuja) nevezte el.

Érdekesség:
2010. november 15-én felnyitották Tycho Brahe (1546–1601) híres dán csil-

lagásznak a prágai Tyn-templomban lévő sírját, hogy földi maradványait megvizs-
gálva megpróbálják tisztázni a férfi halálának okát.

Jean Baptiste Morin de Villefranche 
A legnagyobb és leghíresebb francia matematikus és asztrológus Jean Baptiste 

Morin (1583–1656) Richelieu bíboros asztrológusa volt. 26 kötetes főműve, a 
latin nyelven írt Astrologia Gallica kiadását már nem érte meg. Munkája lefedi a 
natális, mundán, elekciós, meteorológiai asztrológia területeit. A lokális determi-
náció tanával szilárd alapokra helyezte az asztrológia tudományát.

Érdekesség, hogy Morin 1614-ben többek között Magyarországra is ellátoga-
tott, és fél évet töltött itt bányák tanulmányozásával. 

William Lilly 
A 17. században élt William Lilly (1602–1681) középkori angol asztrológust 

tekintjük a horár (kérdő) asztrológia legnagyobb képviselőjének. Nevét többek 
között azzal tette halhatatlanná, hogy előre megjósolta az 1666-os nagy londoni 
tűzvészt. 

Híres könyve, a Keresztény asztrológia (Christian Astrology) a horár asztrológia 
alapműve, amelyből a mai napig táplálkozunk.

1666. október 25-én William Lillyt beidézték tanúságtételre az alsóházba, a 
londoni tűzvész valós okainak kiderítésével megbízott parlamenti vizsgálóbizottság  
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elé. Lilly az 1651-ben megjelentett „Monarchy 
or No Monarchy” című könyvében tizen-
kilenc, Angliát érintő jóslatot közölt. 
Legnagyobb részletességgel a nagy lon-
doni pestisjárványt és a nagy londoni 
tűzvészt elemzi. Előrejelzése a mai 
racionális fülek számára is olyan 
pontosnak bizonyul, hogy kortársai 
joggal hihették azt, hogy ő maga vál-
totta ki a tűzvészt, jóslata bizonyítá-
sára. Komolyan gyanakodtak rá, 
ellenségei pedig nagyon igyekeztek 
bemártani. Elias Ashmole-nak (2) 
köszönhetően, aki a színfalak mögött 
képviselte az érdekeit, Lillynek sikerül 
meggyőznie a bizottságot, hogy sem-
mit sem tud a tűz okáról, nem tudta 
előre sem az évet, sem a napot, amikor ez 
bekövetkezik. Saját jóslata megtagadására 
kényszerült, hibásnak, minden alaposságot 
nélkülözőnek nyilvánította azt, és ez meg-
mentette a kötéltől.

Lilly a londoni tűzvészt egy „hi-
eroglyphikus” illusztrációban jósol-
ta meg, mintha félt volna nyíltan 
beszélni róla és részletes magyará-
zatokat fűzni hozzá, mint a többi 
előrejelzése esetén tette (szerette 
megosztani másokkal a részletete-
ket).

A képen egy kitöltetlen, blank 
horoszkóp is látható. Ez jelzi, hogy 
jóslattal van dolgunk. A hét embe-
ri alak az akkor ismert hét égites-
tet jelképezi. A fejjel tűzbe hulló 
ikerpár a Gemini jegyét szimbo-
lizálja (Londont a hagyományos 
asztrológia az Ikrek jegyéhez ren-
deli). A tűzben égő öt fahasáb egy 
római szám anagrammáját rajzol-
ja ki. Gondolhatunk itt a IX. hó 
5. napjára, de valószínűbb a XIV 
változat, mert London mundán 
horoszkópjában az Aszcendens az 
Ikrek 14. fokán áll. A blank ho-

                     Lilly

Lilly illusztrációja
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roszkóp a rajz asztrológia szerinti keleti oldalán van, ez a hajnalt, a napfelkel-
tét szimbolizálja.

A bal oldali férfi kardot visel, jobb kezével a tüzet locsolja, másik kezét a nemi 
szervén tartja. Ő jeleníti meg a Skorpióban levő Mars bolygót. A mellette álló em-
beri alak a Napot jelképezi. A két férfi lábának rajzolata pedig a Szűz asztrológiai 
jelére vezethető vissza. A kirajzolódó M betűt a hátsó férfi bal bokája zárja. A tűz-
vész idején a Nap a Szűzben szextillel (60º) közeledett a Skorpióban álló Marshoz. 
Átellenben, a tűz túlsó oldalán egy hátrafelé tekintő ember önti a vizet. A legna-
gyobb alak a rajzon. Az általa kiöntött víz egybefolyik a Napot megszemélyesítő 
alak vizével. Tehát egymással szemben állnak. Az égitestek közül a legnagyobb a 
Jupiter, és 1666. szeptember elején a Halak jegyében, retrográd (hátráló) mozgás-
ban és szembenállásban volt a Nappal. 

Szorosan a Jupiter háta mögött (szinte alig fér tőle a tűzhöz) a Hold áll. 
Nagyon vékony alak, lábfeje visszafelé kifordult. A Hold nemrég volt új, most ő 
is a Halakban jár (a lábfejet a Halak jegye uralja), vagyis teliholdra számíthatunk. 
A Jupiter előtt egy turbánt viselő férfi oltja a tüzet. Ő a mór, a sötét ember, a 
Szaturnusz. A Mérleg jegyében tartózkodó Merkúrt és Vénuszt az ikerpár jeleníti 
meg. A jobb oldali gyermek a nagyobb, és feltételezhetjük, hogy lány. A bal oldali 
gyermek kisebb, mind a két szeme és karja látszik. A duális Merkúrt jeleníti meg. 
Egyik kezét párja nyakára helyezi, ami a Bika jegyét és a Vénuszt szimbolizálja.

A legújAbb kor

Sibly 
Ebenezer Sibly (1751–1799/1800) angol orvos, asztrológus és okkult témákkal 

foglalkozó író. Nevéhez fűződik Amerika horoszkópja.
Rudolf Mewes a világháborút az 1910 és 1920 közötti időre számította ki a 

napfolt periódusok alapján.
Geo Wilde 1894-ben kiszámította a Romanov orosz cári család trónvesztését 

és tragikus sorsát.
A második világháború alatt az angol és a német kormány is alkalmazott asztro-

lógusokat arra, hogy előrejelzéseket készítsenek a másik oldallal szemben.
A kiváló svájci asztrológus, Karl Ernst Krafft (Bázel, 1900. május 10. – 1945. 

január 8.) felhívta magára a nácik figyelmét pontos előrejelzéseivel. Megjósolta 
például, hogy Hitler élete veszélyben lesz 1939. november 7. és 10. között. 
November 8-án bomba robbant a müncheni sörházban. Csakhogy akkor Hitler 
már a 71-es számú különvonaton ült, amely 21.31-kor, tehát mindössze tizenegy 
perccel a merénylet után elhagyta a müncheni pályaudvart. 
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Kingjú mester táncol

Engo Előszava: Kezében Bakuja kard-
jával átvág minden bonyodalmat. Fent 
a magasban ott a tiszta tükör, mégis ő 
maga mondja ki Vajrócsana szavait. 
Felölti ruháit teljes önuralommal, és eszi 
ételét finom titokzatossággal. De mit tesz 
ő a rejtélyes és játékos szamádhiban? Lásd 
a következőket!

Főtéma: Kingjú mester minden déli ét-
kezéskor maga hozta ki a főtt rizzsel teli 
kondért, táncolt az ebédlő előtt, hango-
san nevetett, és azt mondta:

– Kedves bódhiszattvák! Gyertek és 
vegyétek ételeiteket!

Egy szerzetes kérdezte Csókeitől:
– Azt mondja az öreg bölcs: „Kedves 

bódhiszattvák! Gyertek és vegyétek éte-
leiteket!” Mit jelent ez?

– Úgy tűnik, figyeli az visszajelzé-
seket és a hálaadást a déli étkezés előtt 

– válaszolta Csókei.

szEcsó vErsE: 

Fehér felhők közül nevetés csendül ki.
Azért hogy a szerzeteseknek adja,  
maga hozza ki a rizst.
Ha igazán aranyszőrű, követik majd őt
akár ezer mérföldekre is.

(Kék szikla gyűjtemény, 74.)

JEgyzEt: Bakuja kardja, ami átvág min-
den bonyodalmat, a kínai irodalomból 
ismert legendás szakrális fegyver, sok 
történet hivatkozik rá. Ebben a kóan-
ban a zen bölcsességből eredő cselekvést 
jelenti, a zen tettet szimbolizálja. Ez a 
kard – a halált osztó penge és az életet 

Zen tánc, zen sajnálkozás, zen ordítás

Az eszközök, amelyeket a zen arra használ, hogy elősegítse a nagy felismerést 
a tanítványoknál, igen változatosak. Az alábbi kóanokból kiderülhet, hogy 

nincsenek konvenciók a tanítás átadásában. Az eszközök, a módszerek amellett, 
hogy nem érintik lényeget, egyéniek, sajátosak, de csupán közvetítő szerepük 
van. A tanító és a tanítvány közötti átadási folyamatnak ezek csak a látható részei, 
azonban az átadás lényegi része nem látható, túl van az eszközökön, túl van a 
fizikai síkon. Amikor egy ilyen történetet olvasunk, a figyelmünket az eszközök 
és a módszerek kötik le, de eközben, ahogy a bűvész műsorában is történik, nem 
vesszük észre, hogy hol történik meg az átváltozás, hol van elrejtve az a monda-
nivaló, amit érdemes volna megismernünk. Nem szándékos titkolódzás ez a zen 
részéről, hanem éppen a dolgok tisztázására irányuló törekvés. Törekvés hogy fel-
keltse a tanítványokban a kutatás szellemét, az érdeklődést, a megvalósítani akarást. 
Törekvés arra, hogy felismerjük a magunk szerepét az egész átadási folyamatban.

Árral zen-ben
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adó kard – fontos szimbólum, többször 
szerepel zen történetekben is. Gyakran 
használják még a gyémánt értékû kard, 
és a böcsesség kardja kifejezéseket is. 

Fent a magasban ott a tiszta tükör. 
A „tiszta tükör”, azaz „a nagy tökéletes 
tükör bölcsesség” a Dharmakáját, azaz 
Vairócsanát  reprezentálja.

Kingjú egyike volt Baszo zen mester 
nyolcvannégy kimagasló tanítványa-
inak. Amikor Rinzai, megvilágoso-
dása után, sorra látogatta a híres zen 
mestereket és templomokat, Kingjú 
templomába is eljutott. Mikor látta, 
hogy Rinzai közeledik, leült a szobája 
elé úgy, hogy a botját keresztben tar-
totta. Rinzai ráütött a botra a kezével 
háromszor, majd belépett a szerzetesek 
termébe, és leült az első székre. Kinkjú 
bejött és látva Rinzait, azt mondta: 

„Ha egy vendég és egy gazda találkozik, 
mindkettőnek meg kellene adnia a szo-
kásos tiszteletet. Honnan jöttél? Miért 
vagy olyan goromba?” „Mit akarsz ez-
zel mondani, öreg mester?” kérdezte 
Rinzai. De amint Kingjú szóra nyitotta 
a száját, megütötte őt. Kingjú azt szín-
lelte, hogy elesik. Rinzai mégegyszer 
megütötte. Ekkor Kingjú azt mondta: 

„Ami ma történt, nem szolgál előnyöm-
re.” Egyszer később Iszan kérdezte 
Kjózantól: „Ennek a két tiszteletremél-
tó nak az esetében ki volt a nyertes és ki 
a vesztes?” Kjóza így felelt: „Amikor va-
laki nyer, feltételek nélkül nyer. Amikor 
valaki veszít, feltételek nélkül veszít.”

Csókei zen mester (854–932) Szeppó 
zen mesternek (822–908) volt a tanít-
ványa Hofokuval (meghalt 928.) és 
Kjószeivel (868–937) együtt. Ó Taifu, 
a kerület kormányzója, őt nevezte ki 
később a Sókei Templom apátjának.

Ummon széttárja a kezét

Engo Előszava: Meghaladja az életet és 
halált, így megvalósítja a zen szellemét. 
Mellékesen átvágja a vasat és a körmöket, 
könnyedén elmozdítja az eget és a földet. 
Mondd, ki teheti ezt meg? Lásd a követ-
kezőket!

Főtéma: Ummon kérdezte egy szerze-
testől:

– Hol jártál legutóbb?
– Szaidzennél – válaszolta a szerzetes.
– Utoljára milyen szavakat ajánlott 

Szaidzen neked? – kérdezte Ummon.
A szerzetes széttárta a kezét. Ummon 

megütötte.
– Valamit kellene neked mondanom 

– szólt a szerzetes.
Most Ummon tárta szét a kezét. 

A szerzetes hallgatott, mire Ummon 
megint megütötte.

szEcsó vErsE: 

Kézben tartja a tigris fejét és farkát,
fáradozik legyőzhetetlen hatáson
A négyszáz országrész fölött.
Milyen meredek is ő!
A mester azt mondja:
„Még egy szó, és nyitva hagyom”.

(Kék szikla gyűjtemény, 54.)

JEgyzEt: Ummon zen mester (meghalt 
949-ben) az öt nagy kínai zen iskola meg-
alapítójának egyike volt. Mélyértelmű 
megnyilvánulásai minden időkben el-
ismerést váltottak ki a zen tanulókból. 
Tanítási módszerét „a piros zászló lob-
banásához” hasonlították, őt magát pe-
dig császárnak nevezték. Bár több mint 
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negyven kiváló zen tanítványt nevelt 
ki, zen iskolája halála után kétszáz évvel 
kihalt, de szavai és hatalmas szelleme 
mind a mai napig inspirációt jelentenek 
a zen tanítványok számára.

Az itt említett Szaidzent Nanszen 
zen mester (748–834) tanítványának 
említi a zen történetírás, de ennél töb-
bet nem lehet tudni róla.

Tóhó mester felordít

Engo Előszava: Vezérli a világot, és 
nem enged egyetlen porszemcsét sem el-
szabadulni. Mindenkinek le kell mon-
dani fegyveréről, de még a nyelvéről is. 
Ez a szerzetesi szabályzat végrehajtása. 
A homlokodból sugárzó fény átfúrja a 
négy irányt. Ez a szerzetesi gyémántszem 
tevékenysége. A vasat arannyá teszi, és az 
aranyat vassá, de mindkettőt erősen tartja 
és egyúttal szabadon is engedi. Ez a szer-
zetesi bot működése. Befogja az ég alatt 
az összes ember száját, olyan csendessé 
teszi őket, mintha háromezer mérföldre 
lennének száműzve. Ez a szerzetesi szel-
lem ereje. De mit mondanál, ha csak egy 
is e képességek közül nem teljesül? Lásd a 
következőket!

Főtéma: Egy szerzetes jött, hogy meg-
látogassa a Tóhó kunyhó mesterét.

– Mit tennél, ha ezen a hegyen hir-
telen egy tigrissel találkoznál? – kérdez-
te a szerzetes.

A mester felordított, mint egy tigris. 
A szerzetes ijedtséget színlelt. A mester 
nevetésben tört ki.

– Te öreg rabló! – mondta a szerzetes.
– Próbáld, ahogy akarod, nem tudsz 

velem tenni semmit – mondta a mester.
A szerzetes jó ideig nem mozdult.

[Szecsó a következő megjegyzést fűzte 
hozzá: Mindkettő öreg rabló. Befogták 
a fülüket, és megpróbálták ellopni a 
harangot.]

szEcsó vErsE:
 
Lehetőség, de ha nem tudod megragadni,  
ezer mérföldet hibázol.
Finoman csíkozott a tigris,
de nincs sem agyara sem karmai.
Jusson eszedbe a Taiju-hegyi küzdelem:
Szavaik és tetteik megrázták a földet.
Láthatod, ha van szemed a látásra,
hogy megragadták a fejét is, a farkát is.

(Kék szikla gyűjtemény, 85.)

JEgyzEt: A Tóhó kunyhó mesterének ne-
vét nem jegyezte fel a történetírás. Csak 
annyit lehet tudni róla, hogy Rinzai 
mester tanítványa, és a Tóhó-hegyen 
élt egy kunyhóban.

A Taijú-hegyi küzdelem, amire itt 
Szecsó utal, az egy Óbaku és Hjaku-
dzsó közötti dharma küzdelem volt.

Egyszer Óbaku éppen jött vissza egy 
külső munkáról, amikor Hjadzsó meg-
kérdezte, mit csinált. Óbaku elmond-
ta, hogy gombát szedett. Hjakudzsó 
Dharma küzdelmet kezdeményezve 
megkérdezte, hogy látott-e Óbaku ott 
tigrist. Óbaku tisztában volt Hjaku-
dzsó szándékával, így válaszul tigris-
ként felordított. Hjakudzsó ekkor egy 
baltát ragadott, hogy levágja a tigrist. 
De Óbaku elhajolt előle, és megra-
gadva Hjakudzsót jól megütötte. Este 
Hjakudzsó elmesélte az esetet a gyüle-
kezetnek, majd kijelentette: „Egy tigris 
él itt a Taiju-hegyen. Óvakodjatok tőle. 
Engem ez a tigris ma megharapott.” 



��

HAGYOMÁNYJAVASLAP 2011. ÕSz

A semmi virágai
Szaraha Népi Éneke,  

a népnek szóló tanítása (Dóhákósa)

Az alábbiakban Szaraha pádának a néphez írt 114 verse, strófája, tanítása 
   (Dóhákósa) következik. Ez eredetileg 160 versből áll, de az általam ismert 

prákrit és tibeti verzió csak 114 verset őrzött meg. A fordítás alapjául ennek is a 
Shahidullah, M., Les Chants Mystiques de Kanha et de Saráha: les Dohú-kosa 
et les Carya (Párizs, 1928) apabhramsa és tibeti szövege, valamint Bagchi, P. C. 
Dóhákósa-fordítása volt.

46 Mire jó hát a lélegzet-visszafojtott meditáció?
 Mit néztek mereven az orrotok végén?
 Balgák! Inkább örüljetek a velünkszületett 
           öntermészetnek,
 és ne részegedjetek le a lét italától.

47 A tudat, mely oly sebesen vágtat, mint a szél,
 a túlemelkedettnek szelíddé válik.
 Fogadjátok el a velünkszületett öntermészetet,
 mert így eléritek a rendíthetetlen szilárdságot.

48 Amikor megnyugszik a tudat,
 lehullanak a testiség bilincsei.
 S midőn szétárad a szahadzsa-esszencia,
 nincsen sem kaszton kívüli, sem pap.

49 Itt van a szent Dzsumná és a Gangesz folyó,
 itt van Prajága és Benáresz városa,
 itt van a Nap és a Hold,
 s itt ez valóban szent hely.

50 E szentélybe értem vándorlásaim során,
 zarándokutam e csodálatos helyére.
 Mert nincs gyönyörteljesebb szentély
 a saját testemnél.

51 Mi a lótusz? A levele, a virága, az illata, a színe, a szára?
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 Milyen alkalmasak ezek a megkülönböztetésre – ne tedd!
 A szenvedést és fájdalmakat épp a megkülönböztetés
 fenntartása révén tartják fenn a balgák.

52 A vágy, vagy épp a megkülönböztetés
 egyaránt pusztuláshoz vezetnek.
 De Brahma, Visnu, vagy épp a három világ
 a szahadzsában egyaránt eltűnnek.

53 Drága Fiaim! Értsétek meg,
 a halhatatlanság elixírje nem elérhetetlen.
 De a szent iratok olvasása, a tanulás, vagy recitálás
 nem elégséges elérni a teljes megtisztulást.

54 Drága Fiaim! A valóságnak csodálatos íze van,
 nem tudja azt egy tanítás sem körülírni.
 A legmagasabb Boldogság a megszabadulás,
 és nem a tudatállapotokhoz való ragaszkodás.

55 Az értelem ott feloldódik, a tudat ott megszűnik,
 minden önösség széttörik,
 hiszen ezek olyan tisztátlanságok, melyeket az illúzió kelt.
 Hát alapozható ezekre meditáció?

56 A létezők úgy jönnek létre, mint az ég.
 S mert nincs önlényegük, hogyan születnének újra?
 Kezdettől nincs, ami keletkezett volna,
 azé a nagy boldogság, aki ezt felfogja.

57 Megy az idő könnyű fecsegéssel,
 nézéssel és hallgatással, evéssel, ivással,
 szaglással és vándorlással, üléssel és állással.
 Hagyd menni! De az Egyből sose mozdulj.

58 Bizony a mester tanítása ambrózia.
 Ám, aki késlekedik inni belőle,
 az szomjan hal a szent iratok 
 magyarázgatásának sivatagában.

59 Hagyjátok az aggódó gondolatokat és tárgyait.
 Legyetek olyanok, mint a kisgyermek, 
           mely tudati mérgektől mentes.
 Az ősi útmutatás és a kitartó törekvés 
           minden kétséget eloszlat,
 s akkor a velünkszületett öntermészet megnyilatkozik.
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60 Ez mentes minden minőségtől, szavaktól, szövegektől,
 hiszen ezek a lényeget nem tudják felmutatni.
 Éppen úgy nem lehet szavak által megérteni 
 a legfőbb lényeget,
 ahogy a szűz lány sem képes elképzelni 
 a szeretkezés örömét.

61 Aki a létezik-nemlétezik elképzeléseitől megszabadul,
 annak a világ konkrét volta megszűnik.
 Amikor a tudat mozdulatlanságban időzik,
 akkor a lét örvénylése elcsitul.

62 Ameddig nem találjátok az én valódi természetét, 
           mint végső igazságot,
 hogyan érhetnétek el a halhatatlan testet.
 Aki a tanítás által minden tévedést eloszlat,
 az önmagát önmaga által megismeri.

63 Nincs sem atom, sem anyag, és végső soron tudat sincs.
 A jelenségek kezdettől fogva nincsenek.
 Szaraha mondja: a boldogság a létezőben virágzik.
 Vagy ez is illúzió? A megvilágosodás a végső valóság.

64 Ez pedig a házban (belül) van, mégis mindenki kívül keresi.
 Mint amikor a ház ura belső dolgairól a szomszédot kérdezi.
 Inkább azt mondom: Önmagad ismerd meg, 
           s hagyd a balgákra
 az okoskodást, a szövegelést, a mantrákat és a meditációt.

65 Amit a mester tanít, és amit mindenki megért az elég?
 Átélés nélkül is elérhető a megszabadulás?
 Hiába győzik le sokan vágyaikat és vándorolnak 
           szent helyről szent helyre,
 a természetesség felismerése nélkül nem találnak mást 
           csak bűnt.

66 Bár élvezik, de nem szeretik a jelenségvilágot.
 A víz érintése nélkül akarják leszedni a lótuszvirágot.
 Ám az, ki a jelenségek gyökerénél keres menedéket,
 az (nem mint külsőt) szereti a jelenségvilágot.

folytatjuk...
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Mottó: „Önmagunk megértése a megvilágosodás. 
A többiek megértése bearanyozza megvilágosodott napjainkat.”

    Útjelzők vagyunk…

Idén április 30-án került megrendezésre Győrött a VIII. Asztrológiai Nap, mely-
nek témája a „Világ és Én” volt.
Első előadónk, Takács Tibor élvezetes, színvonalas, a laikusok számára is jól kö-

vethető előadást tartott, nagy sikerrel. Arról beszélt, hogy míg a természeti népek 
együtt tudtak élni a világgal, a ma embere már nem igazán képes erre. Az lenne 
a jó, ha az Univerzum időminőségének megfelelve, azzal harmóniában tudnánk 
élni.  Véleménye szerint a történések, alapjában véve, se nem rosszak, se nem jók, 
az egónk címkézi fel azokat. Amikor magunktól nem tudunk megtenni valamit, 
akkor „lép közbe” a Sors, és teszi a dolgát. A keleti filozófiákkal ellentétben arra 
buzdít, hogy fejlettebb, tudatosabb hozzáállással, hittel Te tegyél önmagadért. 
Vágyj arra, ami(d) van! Mondandója végén utalt Magyarország új alkotmányának 
a horoszkópjára is. Már egy évvel korábban jelezte, hogy 2011 áprilisában, amikor 
Magyarország Aszcendensét eléri a Plútó, akkor lesz itt az ideje a változásnak, a 
teljes átalakulásnak. Véleménye szerint az ország életében az új alkotmány nélkül is 
bekövetkezett volna ez a fajta változás. Azt vallja, hogy a mindenkori kormánynak 
el kell fogadnia a népfelség elvét, a nép akaratát, ill. ha a Hold megadja a tekintélyt 
a Napnak – a nép a kormánynak –, akkor nem lehet probléma (10. házas Bika 
Nap kvadrátban a 7. házas Vízöntő Holddal).

Egy év kihagyás után ismét az asztronap színpadán üdvözölhettük Paksi Zol-
tánt. Asztrozófusként a csillagos eget, pontosabban a Halak csillagképét vetítette 
elénk, jelezvén annak aktuális égi üzenetét. A Kos jegyében, a Halak csillagkép-
ében járt a Hold, a Vénusz, a Mars, a Jupiter és az Uránusz. Az új alkotmány 
kapcsán a „csillagok” üzenete az összegzés, a kezdés, az elindulás. Szellemi, tudati 
összegzése annak, amiért vissza kellett térni, amit aztán majd a megoldás követ-
het. Egyszerűen szólva, az „összegzésből születő kezdetet” mutatják a csillagok. A 
nap témájához kapcsolódóan vallja, hogy az ember, mint karmikus lény, magában 
hordozza a csillagok világát, a Végtelent, bennünk van az egész Univerzum. Lé-
tezésünk legyen a Fényhez, az Istenhez méltó! A Teremtő gyermekeként az egyet-
len realitás számunkra a Végtelen, a kozmosz tehát nem csak külső, hanem belső 
kategória is. Jelenleg mintegy 7 milliárd lélek él a Földön, fele az összes léleknek. 
Egy lélekcsaládhoz 64 lélek tartozik, közülük választunk magunknak társakat. 
„Családtagjaink” fele itt van, ami „hátborzongató!” A csillagok jelenlegi állása sze-
rint fokozottan érdemes figyelnünk déjá vu érzéseinkre, mert azok fejlődésünk 
szempontjából fontos szellemi, égi üzeneteket hordoznak – hívta fel a hallgatóság 
figyelmét az asztrozófus. Az angyalok is velünk vannak – tette hozzá, és valóban, 
erről a témáról a soron következő előadónktól bővebben is hallhattunk.

A tavaly tett fogadalmamnak megfelelően a két asztrológiai tárgyú blokk közé 
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egy másik ezoterikus tematikus blokkot illesztettem be. Így elsőként Szabó-Rácz 
Andrea meditációval egybekötött előadást tartott Angyalok az életünkben címmel, 
az angyalok hierarchikus felépítéséről, szerepéről. A meditáció során ki-ki talál-
kozhatott őrangyalával, a „szerencsésebbek” még a nevét is megláthatták. Én még, 
sajnos, nem tartoztam ezen „kiválasztottak” közé. Számomra leginkább az érzés 
szintjén volt megrázó az élmény, az adott összefüggésben akkor és ott érthetetlen, 
érzelmekkel teli. 

Princz Péterre spiritológusra egy karmaasztrológiai könyvélményem során lel-
tem. Előadása bevezetéseként elmagyarázta, hogy a valós világ és a spirituális világ 
egy egészet képvisel. A spiritológus a láthatatlan világgal foglalkozik, melynek csak 
a hatásait érzékelhetjük. Ennek a világnak az értelmezésében segítenek bennünket 
a szimbólumok. Érdekes, magával ragadó előadásában a szimbólumok nyelvét hív-
ta életre, melyen keresztül kitárulkozott a világ, olyan dimenzióiba tekinthettünk 
bele, melyek az avatatlan szem számára rejtve maradnak. Véleménye szerint a hit 
a valós világban fontos, a spirituális világban az összefüggések meglátása mellett 
leginkább logika szükséges. Úgy véli, hogy a betegség üzenet, azt jelzi, hogy nem 
harmonizálsz a környezeteddel. Előadása végén egy könnyed rajzos feladat segítsé-
gével szembesülhettünk önmagunkkal, lehetőségeink kihasználásának korlátaival. 
Esetenként megdöbbentő, elgondolkodtató tapasztalást, visszaigazolást jelentett a 
hallgatóság számára. A tőle kapott útravaló, megszívlelendő tanács az volt, hogy ne 
gyűjtögessünk felesleges dolgokat, mert az általuk keletkezett szeméttel Földünket 
károsítjuk.

Nagy örömmel üdvözöltük Percze Krisztiánt, mondhatni állandó, meghívott 
előadónkat, aki a tőle megszokott, egyedi stílusában az ember jobbá válásának 
„praktikáit” mutatta meg, belecsempészve némi régi „perczekrisztiános” tudást, 
jelesül a történések, jelenségek egészségügyi vonatkozásait is. Előadásának címét 
kibontva elmondta, hogy szellemi operációnak tekintjük azt, amikor valamit 
belül átalakítunk: pl. a gondolkodásunkat, az elveinket. Könnyed, helyenként 
(ön)ironikus stílusa gyakran nevetést, derültséget váltott ki a hallgatóság soraiból. 
Én azt a gondolatát viszem tovább magammal, hogy taníthatóvá kell tenni a Tant, 
különben nincs értelme a tanulásnak, képességfejlesztésnek. Csak egyetlen út van, 
s az befelé vezet. A Tan azt mondja, hogy a szellemi emberek társaságát keresd, 
akik felemelnek. Törekedj arra, hogy mentes legyél a szélsőségektől!  Ha az ember 
az Istennel van, akkor az Isten is az emberrel. „Ragaszkodás helyett adakozás”: ez 
lehetne a mottója emberi mivoltunknak.

Kiss J. Zsolt előadása kissé filozofikusra sikeredett, „tömény” volt, némi pes-
szimista felhanggal. Véleménye szerint ami örök és időtlen, az a tapasztalás. A 
legstabilabb dolog életünkben az örök változás. Éld meg mindig azt, ami van, az 
a legstabilabb! Ez az élet hajtóereje. Azt vallja, hogy a tudatosság, a jelenlét és a 
szeretet állapota tulajdonképpen ugyanaz, ez maga az Egész. A hozott problémá-
inkat – szerinte – nem lehet megoldani, de tudatossá lehet válni benne. Az igazi 
szabadságunk a viszonyulásunkban van. A probléma megmarad, de viszonyulá-
sunk változása által megszűnik probléma lenni. Az igazi tudatosság az, amikor 
elkezded másképp tenni a dolgaidat. Szerinte a lényeg az, hogy választásaid be-
lülről fakadjanak. A megoldás a mértékletesség, a személyiségmunka és a maga-
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sabb analógiák megélése. És a folyamat részeként, eredményeként lassan elkezdesz 
felelősséget vállalni önmagadért. Világunkban rezgésfinomodás zajlik, az adott 
konstellációk másképp működnek most, mint korábban. Kevesebb, de súlyosabb 
tapasztalatokból juthatunk mostanság ugyanarra a tapasztalásra. Ha sok tudatban 
megtörténik a változás, ha ráébredünk, hogy szenvedéseinknek nem külső oka 
van, akkor várhatóan más dinamika fog működni majd a világban. A jövőben a 
természettel való harmóniánkat igyekezzünk újraéleszteni annak érdekében, hogy 
közelebb kerüljünk ismét az elemekhez. Itt az ideje annak, hogy felismerjük az 
ego valódi szabadságát. Ebben a folyamatban a kisebb csoportok összefogása vá-
lik egyre lényegesebbé. Ezt a gondolatát örömmel vonatkozattam az asztrológiai 
klubunkra is.

Idén a talpmasszázs és a japán shiatsu testkezelés, csontkovácsolás volt új szín-
folt az ingyenesen választható lehetőségek között. Meglepetésszámba ment a mini 
mandalakiállítás is, a képeket egyik asztrológus társunk készítette. 

A magam részéről úgy vélem, a siker titka a régi, tradicionális és az új gondola-
tok, ötletek megfelelő ötvözése. 

A résztvevők összetétele, a sok új arc is visszaigazolta a legelején kitűzött, válasz-
tott célt. Az asztrológia tudományának megismertetését, népszerűsítését tűztük 
ki a kezdetekkor. Emellett a nap során egy másik, korábban még nem körvona-
lazódott lehetőség is világossá vált számomra. Az évenkénti találkozások egyfajta 
szellemi műhelyként, találkozási pontként szolgálnak, alkalmat adnak az informá-
ciócserére, és inspirációt nyújtanak azok számára, akik már jól ismerik, művelik 
az asztrológiát. 

Feltöltődtünk mind szellemi, mind lelki, mind fizikai szinten. Pozitív visszajel-
zés volt annak a hölgynek a véleménye, aki két éve az asztrológiai napon ismerke-
dett meg az asztrológiával: „Az eddigiek is nagyon tetszettek, ezt sem hagynám ki. 
Nekem nagyon tetszik az asztronap, gyakrabban is el tudnám viselni.” Ő két éve 
tanul asztrológiát, emellett a javasünnepekre, -táborokba is eljár, ha teheti. 

Ez a vélemény is megerősített abban, hogy a tavaszi asztrológiai napot köve-
tően, ősszel egy-egy aktuális témában felkért asztrológus tartson, ha nem is egy 
teljes napot, de egy hosszabb lélegzetű előadást. Tavaly Takács Tibor gondolatait 
hallgathattuk meg a természeti katasztrófák asztrológiai vonatkozásairól, melynek 
aktualitását az iszapkatasztrófa adta. Idén októberben pedig dr. Szepesi János lesz 
a vendégünk.

Többen jelezték a nap során, hogy szívesen bekapcsolódnának az asztrológiai 
klub munkájába, melyet szintén nagy örömmel fogadtunk. (Már meg is jelentek 
az első „csatlakozók”.)

Úgy vélem, az asztrológia megismerése, tudása lehetőség arra, hogy jobbá te-
gyük életünket. Akár az istenhittel is egyenértékű, analóg hitvallássá válhat az em-
berek számára. Arra jutottam, hogy szinte majdnem mindegy, hogy miben hisz az 
ember, ha az a hit a felemelkedését, jobbá válását szolgálja, elindítja a magasabb 
szellemiség felé vezető úton. 

Egy ilyen egész napos program megszervezése egyfajta szellemi kihívás, játék 
számomra. Helyenként fárasztó ugyan, mégis nagyon élvezem. Szegényebb lennék 
nélküle. Ki mennyit tesz bele, annyit profitál belőle! Tanulási és egyben önismereti 
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folyamat is ez számomra. Alázatra tanít a többi emberrel, a segítőimmel kapcso-
latban. 

Az előadások mellett a különböző ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások 
teszik teljesebbé az intellektuális megismerés folyamatát. Évről évre szívesen és 
örömmel jönnek azok, akik önként ajánlják fel szolgálataikat. Köszönet érte! Kü-
lön szót érdemel a névtelenség homályában megbúvó jogász barátom is, aki évek 
óta pogácsával és üdítővel szponzorálja a rendezvényünket.

Ki milyen gyorsan képes túljutni egy problémán, annál érettebb, fejlettebb sze-
mélyiség – hangzott el az egyik előadó szájából. Ennek igazságát saját bőrömön 
tapasztaltam a riportot követő negatív internetes hozzászólások kapcsán is, hála az 
asztronapi feltöltődésnek.

A minap ihletem támadt (utólag Paksi Zoltán is megerősített abban, hogy zu-
hanyozás közben csak az lehetett): jövőre az ezoterikus tudományok sorába meghí-
vom az asztrológia kistestvérét, a pszichológiát is. Az év adta aktualitás (2012. 12. 
21.) mellett folytatni szeretném a szimbólumok nyelvének mélyrehatóbb megis-
merését, megismertetését is. Reményeim szerint folytatódhat a mandalakiállítások 
sora is. 

Az asztrológiai napot követően elgondolkoztam mind az előadók, mind saját 
magam mint szervező óriási felelősségén. Önként vállalt munkámmal szemléletet 
formálok. Az előadók pedig azzal, amit mondanak, világnézetet alakítanak, véle-
ményt formálnak. Ezzel együtt úgy vélem, hogy minden úton járó embertől lehet 
tanulni…

Szolgáljon ez az írás azok számára is szellemi táplálékul, akik nem vehettek részt 
a győri asztrológiai találkozón!

A rá következő napon egyik asztrológus társammal beszélgettem, aki így fo-
galmazott: „sokan egy útkereszteződésben állunk”. Lehet, hogy többek előtt az 
irányjelző tábla is ott van, de nem veszik észre. Mi magunk vagyunk, lehetünk 
azok a bizonyos táblák az útkereszteződésben. Lehet az egy előadáson elhangzott 
gondolat vagy egy talpmasszázs során hallott beszélgetés, lehet a horoszkópelemzés 
vagy egy kineziológiai oldás, kártyavetés, egy régi-új találkozás, eszmecsere… egy-
szóval egy találkozás az úton… Hisz mindannyian útjelzők vagyunk…
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Bevezető a Hagyománytárhoz
„...a ceruza szánt és telnek a papírok, szürke betűk sorakoznak 

és valamennyi őriz egy-egy szinte feledett napsugarat...”
Wass Albert, Farkasverem

Kezdetben, miután megszületett a világ varázstalanításáról szóló elképzelés, 
még oly erős volt a diadalérzet és a tudományba, a korlátlan tudományos-

technikai fejlődésbe vetett – szinte mitikus erővel, a vallás pótlására kialakult – hit, 
hogy ekkor még nem tűntek jelentősnek az ezzel a folyamattal szembeszegülő 
áramlatok. Max Weber számára a világ varázs alóli feloldása azt jelentette, hogy a 
világmagyarázatokban és általában az egész emberi gondolkodásban az érthetetlen, 
mágikus és misztikus elemek háttérbe szorulnak, helyüket a világ érthetővé tételét 
célzó racionális gondolkodás foglalja el. A racionális gondolkodás egyeduralko-
dóvá válása azonban űrt teremtett, széttöredezett világot eredményezett. Részben 
azért, mert az emberi tudatnak alapigénye a mítosz, a szimbolikus látásmód meg-
léte a teljesség megtapasztalásához, a teljes világmagyarázathoz. Részben pedig 
azért, mert a varázstalanítás kibontakozásával egyidejűleg gyengült a hagyomány 
korábban meghatározó ereje. A hagyományos közösségek felbomlásával, a rend-
kívül gyors életformaváltással az egyén helyzete is gyökeresen megváltozott, és a 
hagyománytalan világban talajvesztetté, gyökértelenné vált. 

A mai kor változásai azonban előhívták az ellenlépések megtételének lehe-
tőségét is. A szellemtől való eltávolodás megszülte a visszatérés, az átalakulás, a 
felemelkedés, a megtisztulás igényét, a hasadás megszülte az egyesülés igényét, a 
diszharmónia a harmónia megteremtésének az igényét. A leigázott természet agó-
niája ég és föld harmóniájának, összekötésének helyreállítását, a kínálat a keresést, 
a törvénytelenségek az örök törvények tudását, megtapasztalását, élését, az infor-
mációözön a lényegre koncentrálást, a világ felgyorsulása az elnyugvást, a felszí-
nesség az elmélyedést, a szem jóllakatása a belső látás kialakítását, a hangzavar a 
csönd igényét, a profán eluralkodása a szentség keresését hívja elő az emberekből. 
De mégis, merre érdemes elindulnunk, hol az a szál, amely mentén az eltévedés 
veszélyének minimálisra csökkentésével eligazodhatunk? Hogyan térhetünk vissza 
a varázshoz, amely egy olyan ősi látásmódot jelent, melynek révén még harmónia 
tapasztalható a mindenséggel és a mindennapi lét valamennyi cselekedete értelmes 
egészbe ágyazott? 

Ha visszatérünk a hagyományokhoz, akkor elég támaszt kapunk, hogy tágabb 
perspektívába helyezzük a létezésünket. Onnan nézve sok hétköznapi cselekede-
tünk nem racionális. Új célokat találhatunk, olyanokat, amelyek az emberiség 
közös szellemi élményei. Ezek mélyen belevésődtek a népi tudatba, amelynek nyo-
mai kimutathatók a nyelvi hagyományoktól kezdve az ünnepi szertartásokig, a tár-
gyalkotó népművészetben megjelenő mágikus jelektől, jelegyüttesektől a mesékig 
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s a hiedelemmondákig. A néprajzkutatók is ezekkel a területekkel foglalkoznak, 
de közülük kevesen vannak olyanok, mint például Lükő Gábor, aki a különböző 
tudományágakra szakadt néprajztudományt, amelyet ma etnográfiaként, néplé-
lektanként, szimbólumkutatásként, néphagyomány-, rítus- és népzenekutatásként 
tartanak számon, egészként élt meg és kutatott. Ő azt vallotta, hogy a szétszakadt 
részek korunkra oly jellemzően paradigmatikus kutatása, külön megfigyelése keve-
sebb eredményre vezet, mintha az élet egészét szemlélve dolgozzuk fel a különböző 
területeket. A hangsúlyt az élet teljességének vizsgálatára és a különvált szakterüle-
tek egymásra építkező tényezőire fektette. Ha mindehhez még hozzávesszük, hogy 
nemcsak úgy tágíthatjuk a szemléletünket, hogy a néprajztudományt kapcsolatba 
hozzuk más tudományágakkal, például a pszichológiával, az összehasonlító vallás-
bölcselettel, hanem az úgynevezett szellemtudományokkal is, akkor az egészen új 
eredményeket hozhat. 

Nem csupán különböző tudományágak határterületein mozog tehát ez a mű, 
amelyet az olvasó a kezébe tart, hanem a különböző megismerésmódok – tudo-
mány, vallás, művészet – egymásra ható lehetőségeiből is igyekszik itt-ott felhasz-
nálni. Ilyen szempontból nehéz behatárolni is a műfaji sajátosságait. Nyilvánvalóan 
nem tudományos tanulmányok sorozata, hiszen nem fáradtam a tudományos for-
rások megjelölésével. A legtöbb meglátás egyébként akár adatolható is lehetne pre-
cíz megjelölésekkel és oldalszámokkal a felhasznált irodalmat összegző jegyzékben 
szereplő művekből azoknak, akik tudományos babérokra vágynak. Ám nem egy 
esetben oly módon álltak össze az adatok, hogy az így születő gondolatok kifejezé-
sére leginkább az esszé tűnt alkalmasnak. 

Tisztában vagyok azzal, hogy a tudományos kutatási módszereknek nem felel 
meg munkám, de a célom nem is feltétlenül a szellemi néprajz művelése volt, 
hanem a szélesebb közönséggel való megismertetése olyan összefüggéseknek, me-
lyek kinek-kinek az életében benső tapasztalásokkal kapcsolhatók össze. Ezért 
tűnt jogosnak az intuitív felismerésekre való támaszkodás is, amelyek sokszor a 
hiányzó részt pótolták. Itt nem a képzelet működött, nem a költői fantázia lódult 
meg, s kapott – egyes kritikus ítészek szerint majd minden bizonnyal túl nagy 
– teret. Az intuíció az idő által a hagyomány természetes szövetéből kikoptatott 
részeket pótolta, amelyeket előfordult, hogy már a munka során utólag megis-
mert és képbe került tények is igazoltak. Másfelől a rendelkezésre álló adatok egy 
olyan összefüggő, a részekben egymásra oda-visszautaló koherens hálót, szövétne-
ket alakítanak ki, amelybe beleláthatóvá váltak a hiányzó részek. Más hasonlattal: 
olyan puzzle-szerű képet lehetett így nyerni, amelynek néhány darabja ugyan már 
hiányzik, de rápillantva egyértelmű, hogy mi lenne ott. Mintha egy festményből 
hiányozna egy részlet, egy fa ága, egy ember keze, de tudható, hogy ott csak 
ág és csak kéz lehet. Rekonstrukciónak is lehet tartani ezért az elvégzett munka 
bizonyos részeit, különösen akkor, amikor egy nagy egészbe, analógialáncok so-
rozatába illenek bele. A néprajzi kutatásokat összegző művekből olyan elemek is 
belekerültek a kötetbe, amelyek csak egy tájegységen vagy népcsoportnál marad-
tak fenn, de az, hogy máshol nincs feljegyzett nyoma a létüknek, elképzelésünk 
szerint nem utal arra, hogy ne lehettek volna általánosan jelen a hajdanvolt egész 
hagyományban.
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Fontos hangsúlyozni azt is, hogy az eddigiekben említettek mellett ugyancsak 
szubjektív mozzanatnak minősül, milyen példákon keresztül igyekszem ezt az 
egész képet megragadni. A szócikkek címében kifejezett jelenségek talán messze 
nem fogják át a teljességet, ezért idővel, pótlólag újabb szócikkek is bekerülhetnek 
majd a sorozatba. Tizenkét év alatt születtek meg a kötetet alkotó írások – folytatá-
suk megjelenése is várható –, s minden bizonnyal az olvasó számára is érzékelhető 
lenyomatai annak, ahogy időközben változott, reményeim szerint gazdagodott, 
bővült a látásmódom, s könnyebbé vált tájékozódásom a vonatkozó szakirodalom-
ban is. Nem szimbólumszótárról van szó, nem a nagy jelentőségű és e mű megszü-
letéséhez is hatalmas támaszt jelentő Jelképtár magyar hagyományra leszűkített és 
egyúttal témánként kibővített változata kíván lenni. Remélhetőleg mások számára 
is sok új meglátást összegez ez a mű, olyan rég elfeledett összefüggésekre világít rá, 
amelyek érvénye sokkal általánosabb, mint pusztán a magyar hagyomány. Akár 
a keresztény vallás szimbólumai is sokszor érthetőbbé, mélyértelműbbé válnak, 
mint a teológusok, mítoszkutatók magyarázataiban, mert több évezrednyi hagyo-
mány, számtalan egymást követő nemzedék léttapasztalatából következő világlátás 
összegződik az ünnepek rendjében, kozmikus összefüggésrendszerében. Ezáltal 
válik egyértelművé és élővé az a látásmód, amelynek révén azt mondhatjuk, hogy 
ez a könyv nem halott hagyományt vizsgál, hanem olyan hagyományelemeket, 
amelyeknek lényege az összefüggésben rejlik, egy látásmód elsajátíthatóságában, 
ami ma is több, mint pusztán érdekesség, több, mert benső, eleven valóságunk 
felé mutat. 

A magyar hagyomány mélységeinek megismerésével azokat az értékeket kíván-
tam feltárni, amelyek a magyarság mint sajátos és összetéveszthetetlen szellemi 
jelenség nyelvében, közösségi és anyagi kultúrájában kialakultak és megőrződtek. 
Ezekhez az értékekhez visszakapcsolódva alapot teremthetünk ahhoz, hogy azok, 
akik egyúttal egy benső fejlődési utat is meg kívánnak ismerni, olyan harmonikus, 
kiteljesedett személyiségekként éljenek, akiknek tudása és tettei beágyazódnak 
abba a kultúrába, ahonnan az építkezésükhöz szükséges szellemi alapokat kapják. 
Az egészséges társadalom megbecsüli az elődök felhalmozott, megőrzött tapasz-
talatát, a régi hagyományokat, mert tudja, hogy meríthet abból. Az a cél, hogy a 
múltból áthozzuk a mába és megőrizzük a jövőnek azt, ami mint évezredes tapasz-
talat segíthet számukra a természethez és embertársaikhoz való mélyebb, természe-
tesebb, igazabb viszonyulás kialakításában, a teljesebb élet megteremtésében. 

Nem könnyű feladat ez, de az egyes ember, ugyanakkor valamennyiünk jövője 
szempontjából a legeredményesebb is lehet, mert nem merül ki a puszta tudomá-
nyosságban, az érdekfeszítő adatok halmozásában, hiszen amit feltár, az azonnal 
élhető, gyakorlattá tehető, és ezáltal az élet jobbításához, kiteljesítéséhez vezet. Az 
újraértelmezés így végül is nem jelent mást, mint hogy a néphagyomány kulti-
kus, szimbolikus elemeinek vissza kell adni eredeti jelentésüket, melyek eredetileg 
a sajátjaik voltak, s rámutatni bennük az egyetemes emberi mozzanatra. Ez az 
egyetemesség pedig kulcs, ugyanis az újraértelmezéshez alapot jelent más hagyo-
mányok és szimbólumrendszerek ismerete, az analógiák meglátása és mindezek 
alapján az, ami az Egyetemes Hagyományból, a hamvasi értelemben vett időfeletti 
Tradícióból, az ember szellemi lehetőségeiből a magyar hagyományban is fellel-
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hető és kimutatható. Érdemes megjegyezni, hogy Hamvas Béla vélhetően nem 
fedezte fel a magyar hagyományban az egyetemes mélységeket. Talán nem túlzás 
azt állítani, hogy ez a könyv ezt a felfedezést igyekszik pótolni. Azt a felfedezést, 
folyamatot, ahogy az egyetemes hagyomány segített megérteni a magyar hagyo-
mányt. És ez a folyamat fordítva is lejátszódhat: a magyar hagyomány mint szel-
lemi anyanyelv segíthet megérteni az egyetemes hagyományt. Az tette lehetővé a 
szálak összevetését, hogy az egyetemes hagyomány különböző területeit kutatva 
érdekelni kezdett, vajon a keleti-nyugati szellemi hagyományokban megőrzött, 
megjelenített, helyenként leírt univerzálék, a vallásos tapasztalathoz kapcsolódó 
mitikus, szimbolikus elemek s az ezek mögötti szellemi lehetőségek mennyire és 
milyen formában találhatók meg a magyar hagyományban.

Fáy Aladárt érdemes ehelyütt idézni: „… ha őseredeti, történelem előtti ha-
gyományai nem is volnának egy nép művészetének, még akkor is őseredeti jellemet 
tükröztetne, s a nemzeti ízlés kialakításához akkor is a legközvetlenebb alapot szolgál-
tatná. Ezt az alapot azonban csak akkor láthatjuk meg, ha behatolunk az általános 
népi jellemvonások felszíne alá, s ott megkeressük azokat a sajátos képzeletbeli és ízlés-
beli megnyilvánulásokat, melyek nemcsak népi sajátosságok, hanem egyetemes emberi 
tekintetből is örök értékek.” Valóban ez történik: ha meglátjuk az analógiákat, akkor 
párhuzamosan a benső folyamattal, vagyis azzal, ahogyan az emberi tudat befoga-
dóvá válik, a befelé zárult népi hagyomány is rögtön megnyílik, mintegy újraéled, 
s többé nem idejétmúlt zárványként, maradványként él tovább, hanem beépülhet 
a dinamikus mába, folyton változó jelenkori kultúránk része, sőt irányadó, a jövőt 
is alakítani képes magja lehet, hiszen a legbensőbb, legmélyebb tartalma időtlen 
értéket, kortalan, örök tudást őriz. Tapasztalatom szerint könnyebb megérteni a 
részjelenségeket, egy mindent átfogó szemléletben, amelynek alapját az rajzolhatja 
ki a magyar hagyomány esetében, ha azt összevetjük az alapvető tradíciókkal, a 
magasabb rendű metafizikai koncepciókkal, tehát az egyetemes hagyománnyal. 
Számos, akár több évezredes hagyományhoz képest a magyar valóban messze nem 
tűnik rendszerezettnek, nagyon megkopottnak, töredékesnek is tekinthető, mégis 
szerves rendszer, szerves hagyomány, amelynek éppen a szerves jellege teszi lehe-
tővé, hogy részeiből is érthető legyen. Érthető, s akár távol minden meddő intel-
lektualitástól, sőt épp ellenkezőleg: nagyon élettelinek is tapasztalható, telis-tele 
alkalmazható ideákkal. 

Mivel a Hagyománytár célja kezdettől fogva az volt, hogy ne csak a hagyomány 
fenntartását segítse, hanem életre keltését, élővé tételét, alkalmazhatóságát a mai 
életünkben is, a szócikkek olykor egy-egy rövid összefoglalót is tartalmaznak, ami-
kor nagyon kézenfekvő, hogy miként utal az épp kifejtett téma a saját életünkre, 
milyen üzenetet hordoz egy olyan ember számára, aki a szimbólumokat benső 
útja során útmutatásként keresi, közelíti meg. Teret hagy mindeközben a teremtő 
gondolatnak, azaz ki-ki elvégezheti magában ezt a folyamatot, bárki magára vo-
natkoztathatja, összevetheti életével a benne felvonultatott szellemi meglátásokat. 
A végső cél tehát az, hogy a magyar hagyomány egyetemes tartalmakat hordozó 
szimbólumainak – az ünnepeken, a meséken, a népművészeten, a magyar nyelven 
keresztül történő – megismerésével megragadjuk és felépítsük magunkban azt a 
természetes szemléletet, amelyre támaszkodva megvalósulhat az emberi képességek 
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Hol van Európa ?
- avagy gondolatok egy évezredes 

Európa térkép kapcsán

Hol van Európa? Ha nem tudjuk Hol 
van Európa, akkor nem tudjuk azt 

sem, hogy másoknak és magunknak tu-
lajdonképpen hova is kellene tartania, 
tartoznia. Kicsit több, mint ezer éve az 
esztergomi első templomban egy életfa 
előtt lépő oroszlánt vittek a falra, a leendő 
„Feltámadás” színtereként. Életfájának dő-
lésszöge 19,5 fokkal hajlik el a függőleges 
síkjától. Ennek megfelelően a fenti ábrán 
19,5 fokkal van elforgatva a függőleges síktól, s látható körének középpontja, az az 
Esztergom, ahol az ábrázolást falra vitték! Mit látunk ekkor az ős kép által? Európát. 
Hiszen Franciaország északi partvonal ívére pontosan rásimul az életfa hullámzó 
kinövése; hasonlóan Írország északi partvidékét is ismeri a falfestés. A Skandináv-
félszigetre sem „barbár” módra hatol be az életfa-inda, hanem mesterien fentről és 
lentről rásimul. Ismeri. Dánia félszigetét jobbról és balról körbeöleli a két életfaki-

folyamatos önvizsgálata, a belső és külső világ tapasztalásának megismeréssé eme-
lése, a lényünk mélyén rejlő lehetőségek teljes kibontása és a harmónia megterem-
tése. Annak is nyújthat támaszt, az is meríthet belőle, aki nem érzi égető szükségét, 
hogy léte szellemi értelemben is távlatot kapjon. Mert igazán a hagyományaink 
közegében érezzük, hogy jó és méltó dolog élni.

Öregkorában minden termékeny szerzőnek elérkezik egy pillanat, amikor kénytelen 
rájönni, hogy legféltettebb, dédelgetett könyvtervei közül jó néhányat nem írt meg” 
– olvashatjuk Mircea Eliade egyik könyvének előszavában. Az általam sokra be-
csült Eliadét nem véletlenül idézem meg a bevezetőm végén. Egyrészt szemlélete 
nyilvánvalóan rendkívül lelkesítően hatott rám a kezdetektől, másfelől ennek a 
kötetnek a megjelenésével magam is szeretnék ledolgozni némi hátrányt dédelge-
tett könyvterveim megvalósításából. Szerencsémre nem mondhatom, hogy öreg 
lennék, így remélhetőleg lesz időm számos, több-kevesebb eredménnyel, de va-
lamelyest már előkészített tervemet megvalósítani. Ennek a kötetnek a szócikkei 
sorozatban jelentek meg 1998-tól kezdődően a Javaslap hasábjain, de sok írás, 
cikk, tanulmány után ez volt az első eset, amikor eleve úgy indult a munka, hogy 
egy majdan megvalósuló könyv lebegett a szemem előtt. Most örömmel teszem le 
az Olvasó elé, azzal a tudattal is, hogy bár időközben hat másik tanulmánykötet 
jelent meg a szerkesztésemben, ez az első igazán saját kötetem. S míg ezt írom, fel-
rémlik és új, saját értelmet nyer József Attila verssora: „...a hetedik te magad légy”.
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növés, melynek hosszúsága pont akkora, mint szárazulatjának földje. Az oroszlán 
szája egy tó (víz), s ennek megfelelően tengerként jelenik meg a szájüreg, mely 
e formában hajlik be a Test belseje felé. De ugyanúgy a gerincvelő-agyvelő íve is 
nyomon követhető. S még csak az ábrázolás igen kis részét kísértük végig, de a 
végtelen egészében is ezt találjuk: egy térkép Európáról! Az oroszlános kör nyugati 
oldalról a portugál partokat, északról a Skandináv-félsziget északi részét, keletről az 
Urál hegyvonulatot érinti úgy, hogy a Közel-Kelet (Szentföld) térségén is áthalad. De 
hiszen ez a földrajzi- és a kulturális Európa meghatározása is! Hol van hát e környe-
ző világnak, a körnek a középpontja? Esztergomban, ahol ezt az ábrát falra vitték! 
Hol van hát Európa ? Hol van hát Európa közepe, ahova a magyarnak tartania kéne, 
ahova másnak is tartoznia kéne?! Ez a mi Hazánk. Ez a mi Európánk.

Hang Son Doong 
– a világ legnagyobb barlangterme

Nemrégiben jelent meg a National Geographic magazinban a vietnami Hang 
Son Doong („hegyi folyó barlangja”) óriásbarlangot bemutató cikk.

A laoszi határ közelében fekvő Vietnami-hegységben található ez a körülbelül 
150 barlangból álló rendszer. A dzsungel mélyén fekvő barlangrendszer létezéséről 
már régóta tudtak, a vietnami háború idején óvóhelyként használták. Ezt követően 
azonban a barlang a feledés homályába veszett egészen 2009-ig, amikor is Howard 
és Deb Limbert angol kutatóházaspár leereszkedett a barlangba. Ám mindössze 
néhány kilométer megtétele után egy hatalmas mészkőfallal találták szemben ma-
gukat, így ekkor a kutatás abbamaradt. 2010 végén egy kutatócsapattal tértek vissza, 
hogy teljesen feltárják a barlangrendszer e szakaszát, mely öt kilométer hosszú, 200 
méter magas és 150 méter széles, így elnyerte a világ legnagyobb barlangtermének 
címét, megelőzve ezzel az eddigi csúcstartó malajziai Sarawak barlangot.

A barlang méreteiről árulkodik, hogy belsejében egy negyvenemeletnyi magas 
New York-i felhőkarcoló is elférne. Az eddig feltáratlan barlangrendszer saját folyó-
val és dzsungellel is rendelkezik. Rossz hír a turistáknak, hogy a barlang bejárása 
technikailag nagyon nehéz, így csak képzett barlangászok juthatnak le, emellett pe-
dig a környék még mindig tele van taposóaknákkal.

Miután a Hang Soon Doong beomlott mennyezetén keresztül fény árasztotta 
el a barlangot, gyorsan elburjánzott odalent a növényzet, és valóságos dzsungelt 
alkotott. Még felhők is képződnek odalenn! A bejárat, melynek átlagos nyílásmérete 
80-szor 80 méter, de itt-ott eléri a 140-szer 140-et is, nagyon zajos a barlang folyója 
és a benne élő állatok miatt. A vietnami kutatóknak nagyon kevés információjuk van 
a barlangi élőlényekről, ezek ugyanis egész Vietnamban kevéssé tanulmányozottak. 
A National Geographic beszámolója alapján ászkák, ikerszelvényesek és halak élnek 
a barlangban.

 További képek: http://ngm.nationalgeographic.com/2011/01/largest-cave/peter-
photography
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Pogány mítosz
Bence Imre: Édes, ékes apanyelvünk 
(Lőrincze Lajosnak és Grétsy Lászlónak)

Kezdjük tán a jó szóval: Tárgyesetben jót.
Ámde tóból tavat lesz, nem pediglen tót.
Egyes számban kő a kő, többes számban kövek.
Nőnek nők a többese, helytelen a növek.

Többesben a tő nem tők, szabatosan tövek,
Aminthogy a cső nem csők, magyarföldön csövek.
Anyós kérdé van két vőm, ezek talán vövek?
Azt se tudom mi a cö, egyes számú cövek?

Csók - ha adják - százával jó, ez benne a jó.
Hogyha netán egy puszit kapsz, annak neve csó?
Bablevesed lehet sós, némely vinkó savas,
Nem lehet az utca hós, magyarul csak havas.

Miskolcon, ám Debrecenben, Győrött, Pécsett, Szegeden,
Mire mindezt megtanulod, beleőszülsz idegen.

Agysebész, ki agyat műt, otthon ír egy művet.
Tűt használ a műtéthez, nem pediglen tüvet.
Munka után füvet nyír, véletlen sem fűvet.
Vágy fűti a műtősnőt. A műtőt a fűtő.
Nyáron nyír a tüzelő, télen nyárral fűt ő.

Több szélhámost lefüleltek,
Erre sokan felfüleltek,
Kik a népet felültették,
Mindnyájukat leültették.
Foglár fogán foglyuk van.
Nosza tömni fogjuk.
Eközben a fogházból megszökhet a foglyuk.
Elröppenhet foglyuk is, hacsak meg nem fogjuk.
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Főmérnöknek fáj a feje, vagy talán a fője?
Öt perc múlva jő a neje, s elájul a nője.
Százados a bakák iránt szeretetet tettetett,
Reggelenként kávéjukba rút szereket tetetett.
Helyes, kedves helység Bonyhád, hol a konyhád helyiség.
Nemekből, vagy igenekből született a nemiség?

Mekkában egy kába ürge Kába kőbe lövet,
Országának nevében a követ követ követ.
Morcos úr a hivatalnok, beszél hideg s ridegen,
Néha játszik, nem sajátján, csak idegen idegen.
Szeginé a terítőjét, szavát részeg Szegi szegi,
Asszonyának előbb kedvét, majd pedig a nyakát szegi.
Elvált asszony nyögve nyeli a keserű pirulát:
Mit válasszon: a Fiatot, fiát vagy a fiúját?

Ingyen strandra lányok mentek,
Minden előítélettől mentek,
Estefelé arra mentek,
Én már fuldoklókat mentek.
Eldöntöttem megnősülök, fogadok két feleséget.
Megtanultam, hogy két fél alkot és garantál egészséget.
Harminc nyarat megértem, mint a dinnye megértem,
Anyósomat megértem, én a pénzem megértem.

Hiba mentes mentő vagyok,
Szőke Tisza partján mentem,
Díszmagyarom vízbe esett,
Díszes mentém menten mentem.

Szövőgyárban kelmét szőnek.
Fent is lent, meg lent is lent.
Kikent-kifent késköszörűs
Lent is fent meg fent is fent.
Ha a kocka újfent fordul: fent a lent és lent is fent.

Hajmáskéren pultok körül körözött egy körözött,
Hagyma lapult kosarában, meg egy adag kőrözött.
Fölvágós a középhátvéd. Három csatárt fölvágott.
Hát belőle vajon mi lesz? Fasírt-é vagy fölvágott?

Díjbirkózó győzött tussal,
Nevét írják vörös tussal,
Lezuhanyzott meleg tussal,
Prímás várja forró tussal.
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Határidőt szabott Áron,
Árat venne szabott áron.
Átvág Áron hat határon,
Kitartásod meghat Áron.

Felment - fölment, tejfel - tejföl, ...
Ne is folytasd barátom!
Első lett az ángyom lánya 
A felemás korláton.

Magyarország olyan ország, hol a nemes nemtelen,
Lábasodnak nincsen lába, aki szemes szemtelen.
A csinos néha csintalan, szarvatlan a szarvas,
Magos lehet magtalan, s farkatlan a farkas.
Daru száll a darujára s lesz a darus darvas.
Rágcsáló a mérget eszi, engem esz a méreg.
Gerinces vagy rovar netán a toportyán féreg?

Egyesben a vakondokok vakond, avagy vakondok?
Hasonlókép helyes lesz a kanon meg a kanonok?
Némileg vagy nemileg? Gyakori a gikszer.
“Kedves egesz seggedre!” köszönt a svéd mixer.
Arab diák magolja: “tevéd, tévéd, téved,
Merjél mérni mértékkel, mertek, merték, mértek.
Pisti így szól: “Kimosta anyukám a kádat!”
Viszonzásul kimossa anyukád a kámat?
Óvodások ragoznak: “Enyém, enyéd, enyé”,
Nem tudják, hogy helyesen: tiém, tiéd, tié.

A magyar nyelv, remélem meggyőztelek barátom,
Külön leges-legszebb nyelv, kerek e nagy világon.
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Nem gondoljuk azt, hogy a lapunk-
ban minden napra közölt orákulu-

mok önmagukban álló objektív igazságok 
lennének, azt viszont gondoljuk, hogy al-
kalmasak arra, hogy általuk – magunkat 
egyre jobban megértve – túlemelkedjünk 
magunkon. 

Továbbá alkalmasak arra, hogy megfi-
gyeljük magunkban azt, hogy „úgy van-e, 
vagy sem” – mert ez az önfigyelés már a 
szellem aktivitása – , s mindezt azért, hogy 
jobbakká, értelmesebbekké és világosab-
bakká váljunk annál, mint amilyenek teg-
nap voltunk. 

Az orákulumok akkor válnak igazakká, 
ha saját szellemi aktivitásunkkal igazságot 
hozunk létre belőlük. 

Ezt pedig nem lehet passzív és befogadó 
attitűddel megvalósítani. Ehhez a szellem 
ereje és aktivitása kell. (Mireisz László: 
Jelen-lét.  Javaslap, V. évf., 9. szám)

A Jóslás rovatban három ősi idő- és álla-
potfigyelő módszer folyamatos, napról napra 
történő működtetésével követjük a változá-
sok természetét. Ezek a módszerek: a Ji King, 
a Táró és az Asztrológia.

A VÁLTOZÁSOK TÖRVÉNYKÖNYVE (Ji 
King) ősi kínai módszer a jang és a jin, a vilá-
gos és a sötét erők játékának leírására. Minden 
állapot e két erő vagy természeti energia vál-
tozása által jön létre. A Változások Könyve 64 
természeti képet használ a mindenség álla-
potainak leírására. Ezek a hatvonalas hexag-
ramok, amelyek mindegyike két természeti 
ősképből – háromvonalas trigramból – áll. A 
változásokat az egyes vonalak változása jelöli. 
A cél az, hogy a képeket saját életünkre vonat-
koztatva tudjuk megélni, így amikor haladni 
kell, akkor haladjunk, amikor pedig meg kell 
állni, akkor álljunk meg; így tudunk együtt 
mozogni az idővel.

A TÁRÓ (Taro, Tarot) óegyiptomi módszer, 
melyet a kabbala mentett át Európába. A 
Táró 22 alapkép (betű és szám) és 56 elemi 
kép (a négy elem  l4 állapota) segítségével írja 
le a megnyilvánult világ állapotait. 

A Táró segítségével szintén a magasabb 
rendű szellemi erők változásait szemlél-
hetjük. A cél ebben az esetben is az, hogy 
életünk folyása és a magasabb összefüggések 
között megtaláljuk az analógiát, illetve hogy 
e kettő között harmóniát teremtsünk. 

Mireisz László, a Jóslás rovat mentora egy 
szertartás keretében nyeri a rovat Ji King- és  
Táró-képeit. Ezeket Kovács Gábor értelme-
zi és szerkeszti – a hexagramokat Mireisz 
László  A Taoizmus és a Ji King című könyve 
alapján.

Az ASZTROLÓGIA valószínűleg mezopotá-
miai eredetű. Ez a módszer az égi jelenségek 
szimbólumként való értékelése által írja le 
az örökös változás természetét. Az aktuális 
asztrológiai konstellációk értékelésével is az 
a célunk, hogy egyrészt a kozmikus történé-
sek és a tudatfolyamataink változásai közötti 
összefüggésekre rálássunk – vagyis mintegy 
külső eszközön keresztül szemléljük a ben-
nünk lezajló változásokat –, másrészt pedig 
hogy együtt mozogjunk az idővel. A napi 
ASZTROLÓGIÁban Barna Gábor ad asztro-
szomatológia javaslatokat és jelzi előre a fe-
szültebbnek tűnő időszakokat.

Mindhárom módszer egyszerre hordozza 
a szellemi gyakorlat és ugyanakkor a „jós-
lás” lehetőségét, mert mindegyik a fizikai 
megnyilvánulást megelőző szinteken mu-
tatja fel a változások természetét. Ez pedig 
az azt látó szellemi törekvő számára megte-
remti a metafizikai és szakrális életvezetés 
lehetőségét.

A NAP HAGYOMÁNYA címen Csörgő Zol-
tán foglalja össze az aktuális naphoz tartozó 
magyar hagyomány üzenetét. Szerepelnek 
benne  a benső (tudati tettekre összponto-
sító), illetve a külső (közösségünkkel, kör-
nyezetünkkel) kapcsolatos ünnepek.

A NAP MAGYARJA  címen Bodnár Andrea 
gyűjtéséből válogatunk, melyben olyan kü-
lönböző – például cigány, horvát, sváb, szé-
kely, tót, zsidó – származású, de magukat 
magyarnak valló emberek nevei szerepel-
nek, akikre igazán büszkék lehetünk.
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Bolygóállások a Mérleg jegyében
szeptember 23. – október 23.

0.00 óra, Greenwich
NAP A B C D E F G H I J

Nap Hold Merkuriusz Vénusz Mársz Jupiter Szaturnusz Uránusz Neptun Plútó
’      ° ’      ° ’      ° ’      ° ’      ° ’      ° ’      ° ’      ° ’      ° ’      °
f d f g e b g a k j

P 23 29   38 28   54 24   41 09   48 02   23 09R26 17   40 02R42 28R44 04   54
Szo 24 00g36 12e44 26   32 11   03 03   00 09   22 17   47 02   39 28   42 04   54
V 25 01   35 27   03 28   23 12   17 03   36 09   17 17   54 02   37 28   41 04   54

H 26 02   34 11f49 00g13 13   32 04   12 09   12 18   01 02   35 28   40 04   54
K 27 03   33 26   55 02   02 14   46 04   48 09   07 18   08 02   32 28   39 04   55
Sze 28 04   32 12g10 03   51 16   01 05   24 09   01 18   15 02   30 28   37 04   55
Cs 29 05   31 27   25 05   38 17   16 06   00 08   56 18   23 02   27 28   36 04   55
P 30 06   30 12h27 07   25 18   30 06   36 08   50 18   30 02   25 28   35 04   56
Szo 1 07   29 27   09 09   11 19   45 07   12 08   44 18   37 02   23 28   34 04   56
V 2 08   28 11i27 10   56 21   00 07   47 08   38 18   44 02   20 28   32 04   57

H 3 09   27 25   19 12   40 22   14 08   23 08   32 18   51 02   18 28   31 04   57
K 4 10   26 08j45 14   23 23   29 08   58 08   26 18   59 02   15 28   30 04   58
Sze 5 11   25 21   50 16   06 24   43 09   34 08   20 19   06 02   13 28   29 04   58
Cs 6 12   24 04k35 17   47 25   58 10   09 08   13 19   13 02   11 28   28 04   59
P 7 13   23 17   04 19   28 27   13 10   44 08   06 19   21 02   08 28   27 05   00
Szo 8 14   22 29   22 21   08 28   27 11   19 08   00 19   28 02   06 28   26 05   00
V 9 15   21 11l31 22   47 29   42 11   54 07   53 19   35 02   04 28   25 05   01

H 10 16   21 23   32 24   26 00h56 12   29 07   46 19   43 02   01 28   24 05   02
K 11 17   20 05a29 26   03 02   11 13   03 07   39 19   50 01   59 28   23 05   02
Sze 12 18   19 17   22 27   40 03   26 13   38 07   31 19   57 01   57 28   22 05   03
Cs 13 19   18 29   12 29   17 04   40 14   12 07   24 20   05 01   54 28   21 05   04
P 14 20   18 11b03 00h52 05   55 14   47 07   17 20   12 01   52 28   20 05   05
Szo 15 21   17 22   55 02   27 07   09 15   21 07   09 20   19 01   50 28   19 05   06
V 16 22   17 04c51 04   01 08   24 15   55 07   02 20   27 01   48 28   19 05   06

H 17 23   16 16   54 05   34 09   39 16   29 06   54 20   34 01   46 28   18 05   07
K 18 24   16 29   09 07   07 10   53 17   03 06   46 20   41 01   43 28   17 05   08
Sze 19 25   15 11d39 08   39 12   08 17   36 06   38 20   48 01   41 28   16 05   09
Cs 20 26   15 24   28 10   11 13   22 18   10 06   30 20   56 01   39 28   16 05   10
P 21 27   14 07e42 11   43 14   37 18   44 06   23 21   03 01   37 28   15 05   11
Szo 22 28   14 21   23 13   12 15   52 19   17 06   15 21   10 01   35 28   14 05   12
V 23 29   14 05f32 14   42 17   06 19   50 06   07 21   18 01   33 28   14 05   13

*Magyarországon ugyanakkor: Sopron +1 ó 06 p 12 mp, Budapest +1 ó 
16 p 16 mp, Debrecen +1 ó 26 p 32 mp. Forrás: A magyar efemerida 
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Asztrológiai áttekintés a Mérleg havára

S zeptember 23-án délelőtt köszönthetjük a Mérleg tropikus zodiákusjegyébe lépő 
Napot. Ebben a hónapban rendezhetjük társkapcsolati problémáinkat, illetve tuda-

tosíthatjuk, hogy milyen szellemi lehetőségeket rejt magában a társkapcsolat.
25-én éjfél előtt a Merkuriuszt léptethetjük be – szertartás keretében – a Mérlegbe. Igen 

jól tesszük, ha ilyen formában elébe megyünk azoknak a 26–29-e között – T-kvadrátban 
– tetőző mentális feszültségeknek, melyeket váratlan, derült égből villámcsapásként be-
ütő hírek, beszólások, illetve súlyos világi krízisek, válságok gerjesztenek (AW6, CW6, 
ARJ, CRJ). Vigyázzunk a nyelvünkre, főleg ha kardinális érdekeltségeink vannak!

Nem könnyíti meg a feszült helyzetek kezelését a háttérben erősödő, 30-án tetőző fény-
szög (DMG). Depresszió, negatív érzelmek nehezedhetnek ránk, szeretettelenség fagyaszt-
hatja körülöttünk a levegőt. Ne engedjük, hogy ezek eluralkodjanak rajtunk, és mérgez-
zék társkapcsolatunkat. Tudatosítsuk a jelölők között fennálló kölcsönös, pozitív előjelű, 
uralom-exaltáció recepciót! Ennek segítségével szellemi feladattá változtathatjuk az aktuális 
problémát – és így fölé emelkedhetünk annak.

Október 3-án teljesedik be egy igazságtalan erőszakosságot, szerencsétlenséget jelző fe-
szült fényszög, mely elsősorban azokat érinti, akiknek születési képletében a fix jegyek 8. 
foka táján bolygó áll (ERF). Nehogy másokat az igazság nevében bántalmazzunk!

7-én egy depressziós, borongós gondolatokat, negatív híreket, közlekedési nehézségeket 
sejtető fényszög kulminál (CMG). Keressünk magunknak például olyan írással, olvasással 
kapcsolatos feladatot, melyre szívesen összpontosítunk, mert ebben „vezethetjük le” krea-
tívan az egymásnak feszülő energiákat.

9-én léptethetjük át uralmi jegyéből száműzetésébe érzelmeink jelölőjét, a Vénuszt 
(Dh). Látványos változást figyelhetünk meg érzelmeinkben, melyekből eltűnhet a levegős 
könnyedség, átadva a helyét egy szenvedékeny, alászállásra hajlamos érzésvilágnak.

13-a táján kilátástalanság, reménytelenség vehet erőt rajtunk, főleg akkor, ha nem tud-
juk, hogy Nap–Szaturnusz együttállás van. Hajlamosak lehetünk arra, hogy kivetítsük ne-
gativitásunkat környezetünkre, társunkra – különösen ha születési képletünkben a kardi-
nális jegyek 20. foka körül bolygó áll! Ha tudunk konstellációról, akkor igyekszünk olyan 
feladatot választani magunknak, melyre koncentrálva „megfeledkezünk magunkról”! 

Háttérfeszültséget is tapasztalhatunk, hiszen 15-én kulminál egy szerencsétlenséggel, 
tisztességtelenséggel, törvénytelenséggel kapcsolatos kellemetlenségeket sejtető feszültség, 
mely a „kis és a nagy szerencse bolygója” között tetőzik (DWF).

17-én a Merkuriusz kerül hasonló helyzetbe; „besokallós típusú” közlekedési helyzetek-
be, érthetetlen, „istentelen” beszéddel, ítélkezéssel kapcsolatos helyzetekbe keveredhetünk. 
Vigyázzunk a nyelvünkre, gondoljuk meg jól, kinek mit mondunk, főleg akkor, ha a fix 
jegyek 6. foka táján bolygó áll születési képletünkben!

A Jupiterrel összefüggő feszültségek kezeléséhez segítő erőket is tapasztalhatunk, ha a 
gyökeres világi változásokat integrálni tudjuk világképünkbe, hiszen a Plútó trigon-szex-
tillel oldja a Vénusz, majd a Merkuriusz szembenállását a Jupiterrel.

Ha sikeresen kezelni tudjuk a feszültségeket, ha nem veszítjük el ellenőrzésünket sem 
érzelmeink, sem gondolataink, szavaink fölött, akkor az időszak utolsó hetét nyugodt 
körülmények között, a közelmúlt eseményeinek áttekintésével, a tanulságok leszűrésével 
tölthetjük.
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A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Gerjesztő villám. Ideái: ser-
kent, riaszt, rendít, remeg.

A nap eseményei ráébreszthetnek, hogy 
tisztelnünk kell a természet erőit, és ami 
ennél is fontosabb, meg kell próbálnunk 
életünket összhangba hozni azokkal. Ha 
ilyen életvitelt tudunk kialakítani magunk-
nak, akkor a veszélyeket inspiráló erőként 
élhetjük meg.

 Változó vonalak:
3. vonal: „A sors kezéből csap le a gerjesztő 

villám, s ez mozgásra ösztönöz, nem hiba!” 
Nehéz helyzetben ne veszítsük el lélekje-
lenlétünket, hanem igyekezzünk aktívan 
bekapcsolódni a helyzetet alakító erők te-
vékenységébe. Cselekedjünk határozottan!

5. vonal: „A gerjesztő villám hol itt csap 
le, hol ott, nem hiba!“ Tartsuk magunkat 
szilárdan a középhez, így nyugalmunkat 
megőrizve szemlélhetjük a körülöttünk 
csapkodó villámokat.

A jel az Átalakulás képébe változik, mely 
szerint elérkezik az idő, hogy bátran neki-
állhassunk ügyeink rendezésének, dolgaink 
átalakításának. 

tÁrÓ
14. Kiegyenlítés                 3. Tűz

A Kiegyenlítés kártyája az ellentétek 
egyensúlyának helyreállításával, a 

középút megtalálásával kapcsolatos lehető-
ségekre, valamint az idő fontosságára hívja 
fel a figyelmet. 

A háttérlap szerint ma igen fontos, 
hogy uralni tudjuk erőinket, csak olyan 
tevékenységekben vegyünk részt, melyek 
céljait tisztán látjuk!

Szeptember 23., péntek A �6.39 �18.32B�0.22 �15.15

Hajnalban önérzetünk jelölője jegyet 
vált (Be), így nehézkes érzeteink 

elillanhatnak, és tüzesebb, derűsebb álla-
potban indíthatjuk napunkat. 

Délelőtt céljaink eléréséért szállhatunk 
harcba (BME), szívós kitartásunk és ru-
galmasságunk meghozza a várt eredményt. 
Ám ne basáskodjunk mások felett!

A nap közepén köszönthetjük a Mérleg 
jegyébe lépő Napot. A nap-éj egyenlőség 
jelzi az ősz beköszöntét. Tudatosságunk 
jelölője esésben van ebben a jegyben, így 
életerőnk visszafogottabban mutatkozhat 
meg, ezért óvatosabban közelíthetjük meg 
az adódó problémákat.

Ötleteink támadhatnak, és felpörgött 
eseményekben vehetünk részt (BS6), ak-
tivitásunk gyorsan jön és gyorsan mehet is, 
ezért ragadjuk a pillanat adta lehetőségeket. 
Önérzetünk szándékok tüzével hevített 
(ES6), és a szokatlan megoldások kelthe-
tik fel érdeklődésünket.

Este szerencsétlennek érezhetjük magun-
kat (BRF), térérzékünk megtéveszthet, de 
szépérzékünk kisegíthet (BPD).

  3.13 APB 3.56 Be 8.25 BME 8.39 BS6 
11.06 Ag 13.22 ES6 20.16 BRF 22.50 BPD

A NAp HAGYOMÁNYA

A  Mérleg kezdetére esik az őszi nap-éj 
egyenlőség, amikor a nyár és a tél kö-

zötti – ilyenkor leghevesebb – küzdelem egy 
pillanatra kiegyenlített lesz: a nappalok és 
az éjszakák hossza kiegyensúlyozódik. A vi-
lágosság, a fény és a sötét, a jó és a rossz koz-
mikus erői közül innentől kezdve a sötétség 
kerekedik felül s tesz szert mind nagyobb 
uralomra a természetben. A csípős hajnalok-
ban, a szeles alkonyatokban már az elmúlás 
szele érződik. Az öregedő, őszülő természet 
utoljára felölti legpompásabb ruháját, hogy 
az elmúlás előtt még egyszer megmutassa az 
élet szépségét és nagyszerűségét. 

51. Gerjesztő villám 49. Átalakulás

Villám

Villám Tűz

Tó

7

7
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A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Növekedés. Ideái: gyarapo-
dás, előny, haszon, haladás, fejlődés.

„A szél és a villám kölcsönösen gerjesztik és 
serkentik egymást, így növekedés jön létre. A 
bölcs ember is növeli magában a tökéletessé-
get, igazodik az Ég akaratához, az értéktelen 
és helytelen szemléletet pedig kiirtja magá-
ból.”

Olyan idők ezek, amikor szellemi fejlő-
désünkben nagy lépések tehetők – ne sza-
lasszuk el a lehetőségeket!

Találkozhatunk ugyan legyőzendő aka-
dályokkal, gátakkal, ezek azonban a ben-
nünk meglevő akaraterő segítségével le-
győzhetők.

Habozás és töprengés nélkül cseleked-
jünk, ha sikeresen akarjuk megoldani fel-
adatainkat. 

Fontos, hogy sikereink esetén se feled-
kezzünk meg másokról, legyünk bőkezűek, 
nagyvonalúak!

tÁrÓ
19. Nap                    5. Föld

A Nap kártyája elképzeléseink, vágya-
ink beteljesülésével, szerelemmel, 

ragyogással, csúcsérzéssel kapcsolatos él-
ményeket ígér, ugyanakkor felhívja figyel-
münket érzelmeink ellenőrzésének fontos-
ságára, valamint az infantilitás veszélyeire.

A háttérlap szerint anyagi ügyeinkben 
zavaró kellemetlenségekre számíthatunk, 
illetve korábbi, nem egészen tisztességes 
ügyleteink köszönhetnek vissza. Tartóz-
kodjunk ma minden hazardírozástól, ne 
vállaljunk feleslegesen kockázatokat!

Szeptember 24., szombat A �6.39 �18.30 B�1.37 �15.43

ASztrOLÓGIA

ébredésünk a tűz energiával való meg-
felelésben célratörő és bizakodó lehet 

(Be). Vegyük észre érzelmeink túlára-
dását, és ne játsszuk túl a szerepünket! 
Pihenésünk jóleső lehet, és elégedettek 
lehetünk önmagunkkal, hiszen a Hold 
helyén uralomban van a Nap. Reggeli gya-
korlatainkban ügyeljünk a tűz energia eset-
leges túláradásaira, végezzünk hason fekvő 
rejtettlótusz-gyakorlatot, valamint gerinc-
csavaró testhelyzetet, hogy a hát rugalmas-
ságát megőrizzük.

Sikeresek lehetünk a koncentrációs gya-
korlatokban, idegrendszerünket „kisimítja” 
a légzőgyakorlatok mélysége. Összhangba 
kerülhetünk az idővel (BPG), amennyi-
ben nem kell másokhoz igazodnunk és 
nem a kényelem vezérel.

Jövő hétfőig feszült állapotokat tapasztal-
hatunk (AW6). Váratlan események és a 
szív ideges dobogása jelezheti számunkra, 
hogy érintettek vagyunk a kialakuló kons-
tellációban. Ez a tudati feszültség meghatá-
rozhatja a hétvégénket, partnerünkkel és a 
külvilággal ütközhetnek elképzeléseink, és 
rádöbbenhetünk a valóságra.

10.37 BPG 

A NAp HAGYOMÁNYA

A germán eredetű név első viselője ha-
zánkban a szentté avatott Gellért püs-

pök volt. Velencéből szentföldi zarándoklatra 
indult, de Magyarországon I. István fia, Imre 
herceg nevelőjének tette meg. Később reme-
teéletet élt a Bakonyban, majd az Ajtony leve-
rése után megalapított csanádi egyházmegye 
püspöke lett. István halála után Vászoly fiait 
támogatta, Levente és András visszaérkezése-
kor azonban a pogánylázadás néhány felke-
lője a ma már róla elnevezett Kelen-hegyről 
letaszította kocsiját, és mint „az új rend(szer) 
képviselőjét, szimbólumát” megölte.

42. Növekedés

Szél

Villám
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A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Átalakulás. Ideái: fordulat, 
változás, vedlés, átalakulás, forrada-

lom.
Ma tudatosíthatjuk, hogy a természetben 

is a világos és a sötét erők közötti küzde-
lem hozza létre az évszakok változását. Ma 
olyan állapotokat és helyzeteket tapasztal-
hatunk magunk körül is, melyek megértek 
a változásra. 

Bátran és bölcsen, a megfelelő időt kivár-
va lássunk neki feladatunknak!

Változó vonalak:
3. vonal: „Csak ha biztos jelet kap az 

ember, akkor kezdhet az átalakulásba, nem 
hiba!” Ha három jelet is kapunk, akkor 
kezdjünk bele az átalakításba!

6. vonal: „A nemes ember belül, a közön-
séges kívül változik át, a kitartás üdvhozó!” 
Elégedjünk meg a lehetséges változásokkal, 
mert ha túl sokat várnánk el, az nyugtalan-
ságot és elégedetlenséget szülne.

A jel az Ártatlanság képébe változik: min-
den tevékenységünkben helyezkedjünk a 
nyugodt éberség és készenlét állapotába!

tÁrÓ
18. Hold                   8. Tűz

A Hold kártyája sérülékeny, szenvedé-
keny érzeti énünket mutatja, mely 

most az ösztönök, vágyak eluralkodása mi-
att sérül (a képen a Holdból csöpögő vért 
egy farkas és egy kutya nyalja fel). 

A háttérlap  szerint ma olyan helyzetek-
be kerülhetünk, melyekben a tanácstalan 
várakozás, a habozás káros, ezért ha a hely-
zet úgy kívánja, cselekedjünk gyorsan!

Szeptember 25., vasárnap A �6.40 �18.28 B�2.32 �16.12

49. Átalakulás 25. Ártatlanság

Tó

Tűz Villám

Ég

ASztrOLÓGIA

ébredésünk könnyű és derűs lehet a 
belsőnket átható tűz energiával össz-

hangban (Be). Ám hajnalban jegyet vált 
önérzetünk  jelölője (Bf), így a föld elem-
mel összhangban reálisabban szemlélhetjük 
világunkat. A reggeli jógagyakorlatok közé 
illesszünk idegrendszert és bélműködést tá-
mogató testhelyzeteket, mint az előrehajlás, 
a kobraállás és a gerinccsavar.

A nap folyamán anyagi ügyeink fenn-
akadás nélkül mehetnek, hiszen átfutó tri-
gont figyelhetünk meg a földies jegyekben 
(BSJSF). Érzeteink mégsem teljesen 
felhőtlenek, hiszen a Plútó helyén a Hold 
száműzetésben, a Jupiter pedig esésben van. 
Így kényszerű és szerencsétlen helyzetekben 
lehetünk megpróbálva (BSJ), ha mere-
ven ragaszkodunk céljainkhoz. Az esti har-
monikus konstelláció is felemás érdekeltsé-
gi viszonyt rejt magában (BSF), ezért ne 
támasszunk nagy elvárásokat feleslegesen.

Késő este elhagyja otthonát gondolkodá-
sunk jelölője, és a kiegyensúlyozott Mérleg 
jegyben köszönthetjük (Cg). 

4.41 BWI 6.50 Bf 14.50 BSJ
 21.48 BSF 23.10 Cg

A NAp HAGYOMÁNYA

Amai ünnepelt, a Kund neve a Kündü 
(Kende) névváltozata. Három elmé-

let is született a név eredetét illetően, és 
mindhárom helytálló lehet, mert végső so-
ron akár egy tőről is fakadhatnak. Az első 
Pais Dezső megfejtése, aki a török nyelvek a 
Nap jelentésű „kün” szavából  származtatja. 
Ligeti Lajos a mongol nyelvben találta meg 
a kapcsolatait, ahol eredetileg „nehéz” je-
lentéssel bírt, akárcsak a szanszkrit guru, és 
hozzá hasonlóan a mestert, tanítót illették 
ezzel a címmel. Molnár Ádám a perzsából 
eredezteti, ahol „varázserővel bíró személy” 
lenne a jelentése. 

7
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Szemlélődés. Ideái: észre-
venni a jeleket, kontemplálni, a lát-

ványt megérteni.
A mai nap igen alkalmasnak látszik an-

nak a taoista alapállásnak a gyakorlására, 
mely szerint: „hagyd, hogy minden magától 
alakuljon!”. Ebben az esetben képesekké 
válhatunk arra, hogy a jelenségeket jelek-
ként szemléljük, ami egyszersmind értel-
mezésük kulcsát is kezünkbe adja.

Változó vonal:
4. vonal: „Az uralkodó szemlélése.” Csak 

az ideáljainknak megfelelő, „tökéletes ügy” 
szolgálatában kötelezzük el magunkat, ne 
adjuk alább!

A jel a Megrekedés képébe változik: ha a 
helyzet úgy kívánja, inkább vonuljunk visz-
sza, ne engedjünk hírnév, gazdagság csábí-
tásának!

tÁrÓ
15. Kísértő                 Föld Mágus

A Kísértő kártyája azt jelzi, hogy ma va-
lószínűleg az élvezetek, a testiség, az 

„ördögien szép”, vonzó jelenségek tesznek 
próbára minket. Ne felejtsük el, hogy „nem 
minden arany, ami fénylik”, ne dőljünk be 
a látszatnak, ne éljünk vissza mások bizal-
mával, hanem nézzünk inkább szembe a 
bennünk működő sötét erőkkel.

A háttérlap szerint elképzelhető, hogy 
ma nagy jelentőségű, komoly következmé-
nyekkel járó, anyagi ügyeinket érintő dön-
tést hozhatunk. Igen fontos, hogy legyünk 
bizonyosak indítékaink tisztaságában, ne 
felejtsük a „ki mint vet, úgy arat” igazsá-
gát!

Szeptember 26., hétfő A �6.42 �18.26 B�4.13 �16.35

20. Szemlélődés 12. Megrekedés

Szél

Föld Föld

Ég

ASztrOLÓGIA

éjszaka tudati eredetű, romboló, pusz-
tító hajlamokat figyelhetünk meg ma-

gunkban (AW6). Az uralatlan és szélsősé-
ges megnyilvánulások elhomályosíthatják a 
tudat fényét, és eltávolíthatnak igazi célja-
inktól. Hirtelen események vagy zuhanásos 
álmok zavarhatják meg pihenésünket. A 
szokatlan események új nézőponttal gaz-
dagíthatnak, legyünk nyitottak az intuitív 
gondolatokra! Mindezek mellett ne feszít-
sük túl idegrendszerünk érzékeny húrjait, 
tanuljuk meg kezelni a „kapcsolót”, amely 
a tudatállapotok közötti átjárást biztosítja!

Holnapig mentális feszültséget tapasz-
talhatunk erősödni (CW6). Gondoljuk 
meg legalább kétszer, kinek mit mondunk! 
Óvatosságunk ellenére meglepő közlekedé-
si helyzetekbe kerülhetünk, legyünk ébe-
rek! Szavainknak súlya van, ne romboljunk 
azokkal a héten (CRJ)!

Ébredésünk nehézkes lehet a belsőnket 
meghatározó föld elemmel megfelelésben 
(Bf), csak erős kötelességtudatunk hajt-
hat ki az ágyból. Bélműködésünket és ideg-
rendszerünket tartsuk karban jógamudrá-
val és előrehajló testhelyzetekkel. 

2.14 AW6

A NAp HAGYOMÁNYA

A z évkörben az egyik legjelentősebb 
váltónap e hó 29-e, ezért erre e na-

pokban vissza-visszatérünk. Három nap 
múlva megszűnik a mézelés, a halak a 
folyóvizek fenekére húzódnak, hidegebb 
vidéken ekkor kezdik a téli halászatot. 
Tavasszal még azt mondják, hogy kalapács-
csal sem lehet a zsendülő füvet visszaverni 
a földbe, ekkortól kezdve viszont harapófo-
góval sem lehet kihúzni a földből: megsza-
kad a fű töve, azaz megáll a fű növekedése. 
Az idő bár borongóssá válhat, igyekezzünk 
megőrizni a derűlátásunkat.
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Táplálás. Ideái: etetés, be-
széd, szellemi táplálék, fenntartás.

A mai napon jól tesszük, ha különös fi-
gyelmet fordítunk étkezési szokásainkra, és 
szükséges esetben változtatunk is rajtuk.

 Változó vonalak:
1. vonal: „Evés helyett várjuk, hogy táp-

láljanak, baj!” Ne nézzük irigyen mások 
gazdagságát, ne várjuk el, hogy mások táp-
láljanak bennünket.  

2. vonal: „Táplálkozás a hegycsúcson, baj!” 
Ha nem a nekünk való helyen keressük táp-
lálékunkat, ha megfeledkezünk magunkról, 
ha utunkat elhagyjuk olyasmiért, ami nem 
a miénk, az baj!

5. vonal: „Letérés a hagyományos útról, 
nem hiba.” Fogadjuk el felettesünk vélemé-
nyét és tanácsát, mert a jelenlegi helyzetben 
szokatlan eszközöket is használnunk kell az 
előrehaladáshoz.

A jel a Feloldás képébe változik: tanulmá-
nyozzuk az ősi szövegekben, hogyan lehet a 
vágyak, az emóciók és a kötöttségek csap-
dájából kiszabadulni!

tÁrÓ
3. Császárnő               Szél Mágus

A Császárnő kártyája termékenységről, 
szépségről, harmóniáról, valamint a 

három elemi energia egyensúlyba hozásá-
nak aktualitásáról szól, továbbá óva int a 
túlzott racionalitástól.

A háttérlap szerint jól tesszük, ha szel-
lemi elveink szerint vezetjük szekerünket 
(napi ügyeinket), mert így szerezhetjük és 
őrizhetjük meg az éberséget.

Szeptember 27., kedd A �6.43 �18.24 B�5.36 �17.03

27. Táplálás 59. Feloldás

Hegy

Villám Víz

Szél

ASztrOLÓGIA

Hajnalban jegyet vált önérzetünk jelö-
lője (Bg), így könnyebben kapcso-

lódhatunk embertársainkhoz, ugyanakkor 
egyensúlyunk érzékenyebb lehet.

Idegrendszerünk érzékenyen reagálhat az 
újításokra és a harmóniát meghasító jelen-
ségekre (CW6). Széteshet a partnerünkről 
kialakult kép. A nap folyamán tartózkod-
junk a zavaros emberek társaságától! 

Az Újhold erőterében érezhetjük magun-
kat, megfogalmazhatjuk elképzeléseinket és 
céljainkat, amelyeket a következő két hét-
ben növelni szeretnénk a Holddal együtt. 
Az Újholddal együtt áll gondolkodásunk 
jelölője, így fokozottan fontos lehet az el-
ménkben megfogant gondolathalmaz.

Délelőtt ráérezhetünk a gondolatvi-
lágunkban feszülő ellentétekre (BW6, 
BMC), könnyen átvehetjük mások ideges-
ségét, ezért figyeljünk belső folyamatainkra! 
Fogyasszunk gyógyteát borókabogyóból, 
galagonyabogyóból és szurokfűből, amely 
segíthet nedvháztartásunkat egyensúlyban 
tartani (BRJ).

6.51 Bg 8.30 CW6 10.50 BW6    11.09 BMC 
13.10 AMB 14.36 BRJ 14.56 BPE     

A NAp MAGYArJA

A  mai nap szülötte Amerigo Tot, ere-
detileg Tóth Imre magyar szobrász-

művész.  Első munkája egy fríz volt, melyet 
a római Termini pályaudvarra készített. 
Elsősorban absztrakt műveivel lett híres, 
de hagyományos szobrokat is alkotott. 
Ugyancsak ismert alkotása „A Mag apote-
ózisa” című szobra. Leghíresebb hagyomá-
nyos szobra a Csurgói Madonna, melyet 
szülővárosa, Fehérvárcsurgó számára készí-
tett. A vatikáni Szent Péter-bazilika magyar 
kápolnája számára is ő készített el egy törté-
nelmi domborművet. A pécsi Amerigo Tot 
Múzeum őrzi műveinek egy részét.  

7
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Felemelkedés. Ideái: keletke-
zés, előmozdítás, előléptetés, fokoza-

tos előrehaladás.
Mivel a belső növekedés szükségszerűen 

meghozza a külső növekedést és fejlődést, 
ezért kell fáradhatatlanul törekedve fenn-
tartani a lassú, de következetes fejlődés fo-
lyamatát. Most megérthetjük azt is, miért 
fontos gyakorlataink következetes és folya-
matos végzése.

Változó vonalak:
4. vonal: „A felemelkedés elérte a célját, 

üdv, makulátlanság!” Őrizzük meg jóked-
vünket és jóakaratunkat! Ha úgy tapasztal-
juk, hogy minden a legnagyobb rendben 
halad, akkor végezzünk szerény külsőségek 
mellett áldozati szertartást!

6. vonal: „A mindenáron való felemelke-
dés nem tartogat semmi jót.” Az igazsághoz 
kitartóan ragaszkodva igyekezzünk helyze-
tünkben megmaradni!

A jel a Bronzüst képébe változik: hagy-
juk, hogy életünkben az Ég akarata jusson 
érvényre!

tÁrÓ
4. Császár                  Föld Királynő

A Császár  kártyája nagy életerőről, sta-
bilitásról, a királyi útról szól, egyben 

óva int az egoizmus okozta merevségektől. 
Azt tanítja, hogy az igazi stabilitás az élet 
alapjainak ismerete.

A háttérlap szerint anyagi ügyeink kap-
csán tapasztalhatunk ma bőséget, gazdag-
ságot. Ilyen esetben ne feledkezzünk meg 
másokról, legyünk bőkezűek, adakozók!

Szeptember 28., szerda A �6.44 �18.22 B�6.59 �17.33

46. Felemelkedés 50. Bronzüst (Kehely)

Föld

Szél Szél

Tűz

ASztrOLÓGIA

Ébredésünk könnyű lehet a levegő ele-
mi energiával összhangban (Bg). Reggeli 
gyakorlatainkba iktassunk egyensúlyozó 
testhelyzeteket, hogy az ízületek merevsé-
gét feloldhassuk, és napunkat gördüléke-
nyen vezethessük. 

Érzelmi életünkben nyomasztó élménye-
ket tapasztalhatunk (BMD), amelyek pén-
tekig fokozódhatnak (DMG).

A nap folyamán kényszerítő és nyomasz-
tó helyzetek idézhetnek elő tudati változást 
(ARJ). Ne engedjük, hogy tudatunkat 
demagóg elemek szennyezzék be, kerüljük 
az erőszakos véleménynyilvánítást!

Déltájban nehéz helyzetekben lehetünk 
megpróbálva (BMG), ezért legyünk mér-
tékletesek az evésben-ivásban.

A tudatfolyamatainkat szélsőséges hírek 
kuszálhatják össze (CRJ). Hiába próbál-
juk eltussolni durva gondolatainkat, mégis 
kilóghat a lóláb.

Tudatosítsuk elménk működését 
(AMC), hogy ne legyenek közlekedési és 
kommunikációs gondjaink. 

8.34 BMD 11.34 ARJ 11.38 BMG 
16.25 CRJ 22.17 AMC

A NAp HAGYOMÁNYA

A holnapi nap a tél rámutató napja, 
bővelkedik az időjárásra vonatkozó 

megfigyelésekben. Ha dörög az ég, vagy ne-
tán a fecskék idáig maradtak, nem hagyták 
ott fészkeiket és nem keltek még útra, az 
elnyújtja az őszt. Az induló darvak ellenben 
a lassan érkező telet jelzik. A mennydörgés, 
a keleti szél, vagy ha a következő éjjelen az 
állatok összebújnak, erős, hideg, fagyos te-
let ígér.

Ekkor felszabadul a határ: a földekről ha-
zahordják a szénát utolsó szálig, a termést 
az utolsó szemig, a legelőkről hazahajtják 
az állatokat.

7
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Átalakulás. Ideái: fordulat, 
változás, vedlés, átalakulás, forrada-

lom.
Ma tudatosíthatjuk, hogy a természetben 

is a világos és a sötét erők közötti küzde-
lem hozza létre az évszakok változását. Ma 
olyan állapotokat és helyzeteket tapasztal-
hatunk magunk körül is, melyek megértek 
a változásra. 

Bátran és bölcsen, a megfelelő időt 
– három jelet – kivárva lássunk neki felada-
tunknak!

Változó vonalak:
1. vonal: „Sárga, lenyúzott bőrbe csavar-

va aligha lehet cselekedni, nem hiba!” Még 
nem jött el az átalakulás megfelelő ideje. 
Növeljük belső erőnket, és készüljünk...

5. vonal: „A hiteles ember változásai tisz-
tán láthatóak, nagy üdv!” Mivel a változta-
tásnak méltó vezetője van, a siker biztosí-
tott. Boldogság és béke.

A jel A kicsi túlsúlya képébe változik: ne 
becsüljük túl képességeinket, nagy célokat 
ne tűzzünk most magunk elé, törődjünk 
inkább a „nüánszokkal”!

tÁrÓ
15. Kísértő                      6. Víz

A Kísértő kártyája azt jelzi, hogy ma va-
lószínűleg az élvezetek, a testiség, az 

„ördögien szép”, vonzó jelenségek tesznek 
próbára minket. 

A háttérlap szerelemmel, erős érzelmi 
mozgással kapcsolatban jelez. Igyekezzünk 
megkülönböztetni magunkban a tiszta 
érzelmeket az emócióktól!

ASztrOLÓGIA

pihenésünk levegős hajlamaink szerint 
felületes lehet (Bg), ám reggel jegyet 

vált önérzetünk jelölője (Bh), így szen-
vedékenyebb hangulatok köszönthetnek 
ránk. 

Hajnalban kellemes érzeteink lehetnek,  
megbékülhetünk magunkkal (BSI). 
Életvezetésünk kiszámíthatatlan változé-
konysága megcsapolhatja életerőnket.

Szervezőkészségünk jól működhet 
(CPE), csillogóan szép és esztétikus meg-
jelenésű dolgok felé vezethet utunk, ám 
akaratunk ereje elapadhat a külsőségek-
ben.

Céljainkért keservesen meg kell küzde-
nünk (BPJ), ma sem adnak ingyen semmit! 
Életre-halálra szóló küzdelem zajlik belsőnk-
ben (BRE), szándékaink kíméletlenek.

Elképzeléseink széles mezején új távlatok 
jelenhetnek meg (BWF), belátásunknak 
köszönhetően megmutatkozhatnak előt-
tünk a jövő titkai. Érdemes jelfigyelő gya-
korlatot tartanunk, hogy megérthessük az 
idők szavát!

 
3.53 BSI 6.06 Bh 9.28 CPE 

13.56 BPJ 16.13 BRE 20.13 BWF   

A NAp HAGYOMÁNYA

A mai nap a magofónia gyásznapja. Kr. 
e. 522-ben e napon hét perzsa ne-

mes, köztük Dáriusz (Dárayavaus) megro-
hanta a palotát, és a mágusok között hatal-
mas vérengzést rendezve átvette a hatalmat. 
A régi mágusi hit védelmének és a terjedő 
mazdá hit megfékezésének volt ez a vallás-
háborúja, amelynek kezdetén Dáriusz első 
rendeletében kiadta a parancsot, hogy min-
den tartományban mészárolják le az összes 
mágust. Ez persze nem történt meg, mert 
a tartományok éppen a mágusoktól kapták 
vissza szabadságukat, a mágusok egy része 
pedig a szkíták közé menekült…

49. Átalakulás 62. A kicsi túlsúlya

Tó

Tűz Hegy

Villám

Szeptember 29., csütörtök A �6.46 �18.20 B�8.22 �18.07



��

JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Kimerültség. Ideái: fáradt-
ság, bekerítettség, a jellem megpró-

báltatása.
„A kimerültség abból fakad, hogy a felső 

tó alatt lévő víz a tó kimerülését, elfolyását 
jelzi. A belül lévő veszély balszerencsét jelez, 
azonban a kívül lévő derű ezt a balszerencsét 
sikerré képes változtatni.”

Ma megtapasztalhatjuk azoknak a sors- 
erőknek a működését, melyek sok megol-
dandó feladatot, nehézségeket, veszélyes 
helyzeteket hozhatnak számunkra. Olyan 
helyzetekben találhatjuk magunkat, me-
lyek kapcsán magunkra maradunk gondja-
inkkal, esetleg tanácstalanság, kimerültség 
lehet úrrá rajtunk. 

A kimerültség révén viszont megtanul-
hatjuk azt is, hogyan merítsük ki magunk-
ban negatív érzelmeinket, például a hara-
got, a tunyaságot, a szorongást...

Mindazonáltal jól tesszük, ha ma a sor-
sunk szabta irányt követjük, és nem aka-
runk nagy célokat megvalósítani, felelőtle-
nül előretörni.

tÁrÓ
8. Igazság                 Víz Mágus

Az Igazság kártyája azt jelzi számunkra, 
hogy ma saját korábbi tetteink követ-

kezményeivel kell szembenéznünk, mert a 
karma erői fokozottabban működnek. 

A háttérben az Érzelemfakasztó jelzi, 
hogy igen eredményesek lehetünk ma is, 
ha tiszta érzelmeket, érdekektől, elvárások-
tól mentes, őszinte szeretetet igyekszünk 
fakasztani magunkban.

47. Kimerültség

ASztrOLÓGIA

éjszakai pihenésünket a víz elemi ener-
gia tompa és nehéz minőségei hathat-

ják át (Bh), lassan kászálódhatunk ki bel-
ső mocsárvilágunkból. Végezzünk a gerinc 
rugalmasságát fokozó gyakorlatokat, mint 
a kobra- és a kígyótesthelyzet. A méregte-
lenítő daru- és a gyertyagyakorlat segíthet 
rendezni önérzetünket, és rátalálhatunk 
életerőnk forrására (APE).

Éjszaka teljesedett be a már előre jel-
zett, érzelmi életünket érintő beszűkülés 
(DMG). Kössünk békét a sorsunkkal, és 
összeszedetten vezessük érzelmi folyama-
tainkat! A rendezetlen állapotok tünete a 
derékfájás, a fülzúgás és a térd gyengesége. 
Ezek a vese energiapályájának hiányossága-
iról árulkodnak. Töltsük vissza erőnket me-
ditációs gyakorlatokkal, meleg fürdőkkel. 
De melegíthetjük a kihűlt derekat, a fázós 
végtagokat (a talpat), a fájó fület forró só-
zsákkal. Depresszív érzetek és nedvkeringé-
si panaszok jelezhetik számunkra, ha nem 
tudjuk kezelni a nehézségeket, ezért hívjuk 
segítségül a gyógynövények erejét: a bazsa-
likomét és a borókabogyóét.

1.48 DMG 8.44 APE

A NAp HAGYOMÁNYA

Aszeptember végi pásztorünnepben 
ősi, a szkíta népek egyik legjelentő-

sebb ünnepe él tovább. A nomád népeknél 
ez volt a legfőbb ünnep, a népszámlálás ide-
je, amikor valamennyi család, nemzetség és 
törzs, az egész nép összegyűlt a nyájakkal 
együtt, hogy általános számadást tartsanak. 
Az adatokat rovásírással fapálcákra vezették 
fel, majd összevetették a korábban felrót-
takkal. Ezen az ünnepen a szabad pászto-
rok és a gazda is ellenőrizte a szaporulatot: 
a tavasszal kettévágott rovásírásos pálca két 
felét egyesítették, s egyeztették: kinek men-
nyi van a rovásán...

Tó

Víz

Szeptember 30., péntek A �6.47 �18.18 B�9.42 �18.48
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: A nagy bősége. Ideái: túlter-
heltség, belső túlsúly, továbbmenni, 

továbbhaladni.
A mai napon valószínűleg nehézségekkel 

terhelt, felelősségteljes feladatok várnak 
ránk. Könnyen érezhetjük úgy, hogy nincs 
erőnk a feladatok megoldásához, alkal-
matlanok vagyunk, és ez nyugtalanságot 
is okozhat. Ilyen esetekben igyekezzünk 
kilépni a veszélyes helyzetekből!

Változó vonalak:
1. vonal: „Fa alátétet használ, nem hiba!” 

Finoman és gyengéden kell most dolgaink-
ba belekezdeni, figyelni kell a legapróbb 
részletekre is! 

4. vonal: Megtámasztják a tartógerendát, 
üdv és siker!” Mások segítségét csak akkor 
vegyük igénybe, ha nem önös célok vezet-
nek bennünket. Ebben az esetben sikerre, 
szerencsére számíthatunk.

A jel a Várakozás képébe változik: világi 
dolgainkban csak lassan, óvatosan halad-
junk, lehetőség szerint végezzünk kontemp-
lációs gyakorlatot!

tÁrÓ
11. Erő                 Tűz Királynő

Az Erő kártyája a nem tudatos erők, 
energiák megfékezésének szükséges-

ségéről beszél, valamint arról, hogy a ben-
nünk levő sötét impulzusokat hogyan lehet 
legyőzni.

A háttérlap ragyogást, ragyogó sike-
reket ígér mára – főleg ha kezelni tudjuk 
magunkban a tűz elemi energiát!

28. A nagy bősége 5. Várakozás

Tó

Szél Ég

Víz

ASztrOLÓGIA

ébredésünket ne halogassuk sokáig, hi-
szen a belsőnkben munkálkodó vizes 

hajlamok a lustaságot és a passzivitást fo-
kozzák (BRI). Reggel önérzetünk jelölő-
je jegyet vált (Bi), így a napokban tapasz-
talt nyomott hangulatunk elpárologhat a 
tervezés hőjében. 

Előrelátó optimizmusunk tetterővel és 
hirtelen ötletekkel gazdagodhat, így az 
idő minősége aktív pihenésre ösztönözhet. 
Felszabadultan tevékenykedhetünk, ám ne 
ragadtassuk magunkat felelőtlen tettekre, 
extravagáns megnyilvánulásokra (BS6)! 

Erőnlétünket tévesen ítélhetjük meg, 
hiszen a Nap és a Mársz között kölcsönös, 
vegyes előjelű, uralom–száműzetés recepció 
feszül. Jövő hétfőig akarati akadályoztatást 
tapasztalhatunk (ERF), amennyiben nem 
tartjuk be a játékszabályokat. Énképünk 
önös indíttatásoktól duzzadhat. Túlzásaink 
az epeműködés zavaraiban érhetők tetten, 
ezért táplálkozzunk mértékletesen és kerül-
jük a csípős fűszereket, ne becsüljük túl az 
étvágyunkat. A gyermekláncfűből készített 
főzet tisztítja a vért és az epeutat.

4.19 BRI 6.42 Bi 10.39 BS6 20.31 APB

A NAp HAGYOMÁNYA

Ahagyomány szerint ha ezután fagubá-
kat talál az ember, az bőséget jelez. 

Amennyiben ezek a gubák még zöldek, 
azaz nedvesek, akkor nedves télre számít-
hatunk, míg ha szárazak, akkor a követke-
ző esztendőben a nyár is száraz lesz. Hamar 
beköszönt viszont a hideg idő, ha a költöző 
madarak, a gólyák, a fecskék, a vadludak, 
a darvak korán útra kelnek. Ha sok lenne 
még a légy, az hadakozást jelent. Ha pókok 
lennének sokan, az dögös idő bekövetkez-
tére utal. Figyeljünk a jelekre: sok légy, pók 
esetén ne fogjunk bele új tervek megvaló-
sításába! 

Október 1., szombat A �6.48 �18.16 B�10.56 �19.38
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Elszántság. Ideái: határo-
zottság, elhatározás, áttörés.

A nap folyamán olyan helyzetekbe kerül-
hetünk, melyekben nehézségekkel, esetleg 
ellenséges erőkkel szemben kell helytáll-
nunk. A harcot nem külső eszközökkel 
– legkevésbé sem erőszakkal – kell megvív-
nunk, hanem belső fejlődésünk által.

Változó vonalak:
3. vonal: „Elszántan követni a sorsot, 

ugyanakkor eltökéltnek maradni, nem hi-
ba!” Sűrű félreértések között kell halad-
nunk. Ne mutassuk ki képességeinket, ké-
szüljünk a harcra, legyünk taktikusak!

4. vonal: „Ha megtanulnánk másokat 
meghallgatni és követni, akkor nem volna 
baj!” Ne legyünk keményfejűek, nyakasak, 
hagyjuk magunkat vezetni, azaz hagyjuk, 
hogy minden magától alakuljon!

A jel a Korlátozás képébe változik: kerül-
jük a kapzsiságot, korlátozzuk magunkat, 
mert mértéktelenségünkkel komoly ve-
szélybe sodorhatjuk magunkat. 

tÁrÓ
19. Nap                      6. Víz

A Nap kártyája elképzeléseink, vágyaink 
beteljesülésével, szerelemmel, ragyo-

gással, csúcsérzéssel kapcsolatos élménye-
ket ígér, ugyanakkor felhívja figyelmünket 
érzelmeink ellenőrzésének fontosságára.

A háttérlap erős érzelmi mozgást jelez; 
szerelemmel, szexualitással kapcsolatosan 
lehetnek esetleg lezárandóink... Elképzelhe-
tő, hogy eddig máshol kerestük a boldogsá-
gunkat, mint ahol az ránk vár. 

43. Elszántság 60. Korlátozás

Tó

Ég Tó

Víz

ASztrOLÓGIA

pihenésünk felületes lehet. Éjszaka derűs 
gondolatok száguldozhatnak elménk 

széles mezején, ébredésünkben tüzes lendü-
letet figyelhetünk meg (Bi). Reggeli gya-
korlatainkban módszeresen számoljuk fel a 
felületességet, ebben segíthet a gerinccsavar-
testhelyzet. Ez a testhelyzet kilazítja a csípő 
merevségeit, mozgatja a bél pangó részeit, 
és rávezet a lótuszülésre, valamint beilleszt 
minket az idő végtelen áramlásába.

Délután rátapinthatunk sorsunk lükte-
tő pulzusára (BPG), ráérezhetünk leg-
fontosabb feladataink irányára, és feléb-
reszthetjük lelkiismeretünket. Nagy súlyú 
döntéseket hozhatunk, és összeszedetten 
tevékenykedhetünk.

Esténket jó hangulatban és szeretet-
teljes környezetben tölthetjük (BPD). 
Feloldhatjuk az elmúlt hét feszültségeit, és 
értékelhetjük, miként sikerült rendezni a 
nehézségeket (DMG).

Holnapig akaratunkban gátlásokat ta-
pasztalhatunk (ERF), tüzes lendületün-
ket szabályok köthetik gúzsba, így epemű-
ködésünkben zavart figyelhetünk meg. 

0.58 BPC 14.37 BPG 20.03 BPD 

A NAp HAGYOMÁNYA

Ma a Tomaj nevet idézhetjük fel. A 
Tomaj férfinév régi magyar sze-

mély-, illetve nemzetségnévből ered. 
Jelentése vitatott, talán hallgatag, mogorva. 
Tomaj, az I. István korában élt besenyő ve-
zér valószínűleg Urkund (Örkény) fia, aki 
pedig Anonymus szerint a besenyő törzs-
fő Tonuzoba fia volt. Tonuzoba besenyőit 
Géza fejedelem és I. István használhatta 
a Koppány elleni harcban, erre utalnak a 
Koppány somogyi törzsterülete köré te-
lepített besenyő falvak. Kézenfekvő, hogy 
István idején a besenyőket már az unoka 
Tomaj vezette.

Október 2., vasárnap A �6.50 �18.14 B�12.01 �20.35
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Szelíd szél. Ideái: gyengéd-
ség, lágyság, szerénység, alárendelő-

dés.
Igen jól tesszük, ha tartózkodunk a kez-

deményezéstől, új vállalkozások beindításá-
tól, jobb, ha inkább  hagyjuk, hogy minden 
magától alakuljon. Legyünk szelídek és al-
kalmazkodóak, mint a szél!

Változó vonalak:
1. vonal: „Előrenyomul, majd visszavonul, 

kissé meg van zavarodva.” Szedjük össze ma-
gunkat, ne kételkedjünk most magunkban, 
ne habozzunk, ne töprengjünk túl sokat! 
Legyünk készek, mint harcosok a harcme-
zőn!

6. vonal: „Behatolás a legtitkosabb szegle-
tekbe, nincs azonban ereje győzni, nagy baj!” 
Tevékenységünk felesleges energiavesztés 
lesz, ha nincs erőnk a feltárt probléma 
megoldásához.

A jel a Várakozás képébe változik: világi 
dolgainkban csak lassan, óvatosan halad-
junk, lehetőség szerint végezzünk kontemp-
lációs gyakorlatot!

tÁrÓ
10. Sorskerék                Víz Mágus

A Sorskerék kártyája sorsfordulóról, a 
megfordulás időszerűségéről, szeren-

csés változásról beszél, jelezve, hogy most 
nem kell megalkudnunk.

A háttérlap szerint ha ma betegségtüne-
teket tapasztalnánk magunkon, akkor azok 
hátterében valószínűleg érzelmi rendezet-
lenség, „szárazság” áll. Fakasszunk magunk-
ból tiszta érzelmeket!

ASztrOLÓGIA

reggel erősnek és tettre késznek érez-
hetjük magunkat az önérzetünkben 

lobogó tűz energiával analógiában (Bi). 
Reggel teljesedik be a már napok óta ta-

pasztalt feszültség (ERF), ami akaratunk 
gátlásaiban mutatkozhat meg. Ha tüzes 
tüneteket tapasztalunk magunkon (hasme-
nés, harag), akkor kerüljük a dölyfösséget, 
és figyeljünk oda környezetünkre. A tűz 
energia kezeletlensége sebek és sérülések 
útján is jelezhet, de gyulladások és láz meg-
jelenésével is számolhatunk, ha nem terel-
jük mederbe szándékainkat. A fehérmályva 
és a lenmag áztatásával készített szereket 
áztatmánynak nevezzük. Az így elkészített 
gyógyitallal ellensúlyozhatjuk a hevesség-
ből fakadó kibillentségeket.

Délelőtt jegyet vált önérzetünk jelölője 
(Bj), így lobogó lelkesedésünket konkrét 
célok és elvárások hűthetik le.

Délután belső feszültséget tapasztalha-
tunk (BR6), indokolatlanul is idegesnek  
érezhetjük magunkat. Kényszerű helyzetek 
szakadhatnak ránk (BMJ).

 
 7.22 ERF 7.39 BPI 10.17 Bj

 14.20 BR6 19.08 BMJ

A NAp HAGYOMÁNYA

ötvenegy éve, 1957-ben ezen a napon 
hunyt el Szabó Lőrinc költő. Versei 

már az 1920-as évek legelején megjelentek 
a Nyugatban. Generációja egyik legjobb lí-
rikusává vált, komoly műfordítói munkát is 
végzett, Shakespeare-darabokat, Babitscsal 
és Tóth Árpáddal Baudelaire-től a Romlás 
virágait, Villon Nagy Testamentumát, 
Moliére Nők iskoláját, Goethe Werther 
szenvedéseit fordította. 1945 után az iro-
dalmi élet peremére szorult, 1949-től nem 
publikálhatott, műfordításokból tartotta el 
magát. Halála előtt megkapta a Kossuth-
díjat.

Október 3., hétfő A �6.51 �18.12 B�12.52 �21.39

57.  Szelíd szél 5. Várakozás

Szél

Szél Ég

Víz
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Éretlenség. Ideái: forrás, if-
júkori tudatlanság, tapasztalatlanság.

Ha a nap folyamán tanácsért, tanításért 
fordulnak hozzánk, jusson eszünkbe: a 
mester kötelessége, hogy tanításával kija-
vítsa a fiatalok hibáit és tévedéseit.  

Aki elszánja magát saját maga tökéle-
tesítésére és nyitott a fejlődésre, az alapos 
munkával elérheti a bölcsességet, követke-
zetes tetteivel sikert arathat, helyes viselke-
désével még veszélyes helyzetekben is biz-
tonságosan folytathatja útját.

Változó vonalak:
1. vonal: „Megfegyelmezi magát.” Ha 

még nem szoktattuk hozzá magunkat ön-
magunk fegyelmezéséhez, akkor most itt az 
idő...

3. vonal: „Az éretlen lány odadobja ma-
gát.” Ne hagyjuk el a tisztességes utat a 
gyors meggazdagodás reményében, mert 
akkor bajba sodorjuk magunkat!

A jel a Visszafogott erő képébe változik: 
nem ajánlatos felelőtlenül nekimenni az 
esetleges akadályoknak, inkább maradjunk 
nyugodtak, összeszedettek!

tÁrÓ
11. Erő                1. Tűz

Az Erő kártyája a nem tudatos erők, 
energiák megfékezésének szükséges-

ségéről beszél, valamint arról, hogy a ben-
nünk levő sötét impulzusokat hogyan lehet 
legyőzni.

A háttérlap szerint igen jó, ha szándéka-
inkban tiszták vagyunk, nem ápolunk önös 
indítékokat.

Október 4., kedd A �6.53 �18.10 B�13.35 �22.46

ASztrOLÓGIA

éjszaka feszült és félelmekkel terhelt 
álmaink lehetnek (Bj), hiszen altu-

datunk jelölője száműzetésben van. Sorsunk 
jelzéseit tudatunk nehezen veszi be, ne kés-
lekedjünk azokat felismerni (BSF)! A je-
lölők között a harmonikus fényszögkapcsolat 
ellenére kölcsönös, vegyes előjelű, emelt–ejtett 
recepció feszül.

Reggel önértékelési gondjaink lehetnek 
(ARB), valószínűleg nem szívesen né-
zünk tükörbe. Az egyensúlygyakorlatok 
segítségével kibékíthetjük a belsőnkben fe-
szülő ellentéteket.

Gondolataink gyors szárnyakon repíthet-
nek vissza elmúlt eseményekhez (BRC), 
ügyeljünk, hogy kedvetlenségünk ne befo-
lyásolja kommunikációnkat.

Este nyomasztó érzéseink lehetnek 
(BRG), depresszív hangulatunk jelezheti, 
hogy magunkban keressük a problémák 
megoldását. Ám ne feledjük: a megoldás 
magasabb szinten található, mint ahol ke-
letkezett!

A mágikus fényszög segítségével érzésein-
ket tudatosabban kezelhetjük (BQD).

1.25 BSF 5.16 ARB 13.48 BRC 20.53 BRG 

A NAp HAGYOMÁNYA

Avetésre legalkalmasabb hétnek régen 
ezt – a búzahetet – tartották. Máshol 

pedig éppen ez a nap vagy időszak a szüret 
kezdete. Egykoron a szüret előtt a szőlő-
hegyen kanászostor durrogtatásával igye-
keztek távol tartani vagy elűzni a gonosz 
szellemeket. Ha a gazdasszonyok ilyenkor 
ültettek kotlóst, Boldogasszonyt jelképező 
nyírfaágat tettek a fészekbe, hogy a csirkék 
el ne pusztuljanak. A mai nap ünnepelt-
jei az Arankák. Az Aranka magyar név, az 
arany szó kicsinyítő képzős származéka. Ma 
ünneplik a névnapjukat a Hajnal, illetve 
Hajnalka nevet viselő hölgyek is.

4. Éretlenség 26. Visszafogott erő

Hegy

Víz Ég

Hegy

7
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Kút. Ideái: forrás, közössé-
get tápláló víz, a helyes és helytelen 

megkülönböztetése.
„A kút mindig az emberi települések kö-

zéppontjában van, ahogy az élet forrása az 
ember legbelsejében. A település helyét meg 
lehet változtatni, de a kút helyét nem, mert 
a kút csak oda helyezhető, ahová a természeti 
feltételek engedik.”

Ha a mai nap folyamán – bölcsként 
– együtt akarunk mozogni az idővel, akkor 
kimeríthetetlenül igyekszünk bátorítani és 
segíteni utunkba kerülő embertársainkat. 
Jó, ha ma mások táplálását, szomjuk csilla-
pítását tekintjük fő feladatunknak.

A nap eseményeivel kapcsolatban rájöhe-
tünk arra, hogy céljaink közelebb vannak 
hozzánk, mint hinnénk. Mivel azonban 
mindig máshol keressük őket, egyre távo-
labb kerülünk tőlük.

 Ne vállaljunk ma aktív, vezető szerepet, 
maradjunk inkább a háttérben!

tÁrÓ
2. Főpapnő                      Tűz Királynő

A Főpapnő kártyája belső élmények-
ről, bölcsességről, intuícióról, illetve 

férfiak esetében az „inspiráló nő” megjele-
néséről, valamint titkokba való bepillantás 
lehetőségéről beszél.

A háttérben ma a Tűz Királynő jelenik 
meg, mintegy beragyogva számunkra a közép-
ső, a követendő utat, vagy ha úgy tetszik, 
a „keskeny ösvényt”. Legyünk tudatosak 
indítékainkban, szánjuk a napot önzetlen, 
egoizmustól mentes cselekedetekre!

Október 5., szerda A �6.54 �18.08 B�14.09 �23.55

ASztrOLÓGIA

reggel fáradtnak és megtörtnek érez-
hetjük magunkat (Bj), a belsőnket 

átható föld elemi energiával megfelelésben. 
Ezért végezzünk olyan jógagyakorlatokat, 
melyek kimozgatják az ízületi merevséget 
és felfrissítik a nedvkeringést. Végezzünk 
előrehajlást nyújtott lábbal, valamint te-
hénszájtesthelyzetet. Ezek a gyakorlatok 
érzelmeink kifejeződését is támogatják 
(BRD), hiszen céljaink és érdekeink nem 
fedik egymást teljesen.

Délután önérzetünk jelölője jegyet vált 
(Bk), így hangulatunk nyomottsága fel-
oldódik, és könnyedebb, levegősebb érze-
teknek adja át a helyet.

Késő este új ötletek és változékony han-
gulatok mutatkozhatnak meg belsőnkben 
(BP6). Kerüljük a végtagok egyolda-
lú megerőltetését, így megelőzhetjük a 
görcsök és ideges rángások kialakulását. 
Keringésünket támogathatjuk galagonya és 
nyugtató fahéj főzetével.

Háttérfeszültséget figyelhetünk meg el-
ménkben (CMG), gondolataink lelassulnak 
és sorsunkkal egy irányban haladhatnak.

7.59 BRD 17.19 Bk 21.27 BP6     

A NAp MAGYArJA

A mai nap szülötte Szabó Magda 
Kossuth-díjas író, költő, műfordító. A 

Freskó és Az őz című regények hozták meg 
számára az országos ismertséget. Ettől fog-
va szabadfoglalkozású íróként élt. Számos 
önéletrajzi ihletésű könyvet írt (Régimódi 
történet, Für Elise). Sok írása foglalko-
zik a nők sorsával és kapcsolataikkal (A 
Danaida). Az egyik legtöbbet fordított ma-
gyar íróként regényei számos országban és 
nyelven jelentek meg. Abigél című regény-
éből sikeres film is készült. Alapító tagja a 
Digitális Irodalmi Akadémiának. 90 évesen 
otthonában olvasás közben érte a halál.

48. Kút

Víz

Szél
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Visszafogott erő. Ideái: nagy 
korlátozás, fékezés, szelídítés.

A nap folyamán azt tapasztalhatjuk, 
hogy dolgaink nem az elvárásaink szerint 
alakulnak, csak lassan és fokozatosan jön 
a jobbulás időszaka. A külső akadályok 
nagyobbaknak látszanak, mint amilyenek 
valójában.

Számíthatunk magasabb helyzetű párt-
fogók nagylelkű támogatására is, melyet 
bizalommal el is fogadhatunk.

A hexagram anyagi gyarapodás lehetősé-
gét is jelzi: lehet, hogy a szülők lépnek fel 
mint mecénások.

Változó vonal:
4. vonal: „Védődeszka a fiatal bika homlo-

kán.” Idejekorán meg kell fékezni a nagy és 
vad erőket, és ez kezdeti óvintézkedéseket 
kíván tőlünk.

A jel a Nagy birtoklása képébe változik: 
ápoljuk a rászorulókat, legyünk szerények, 
mert bár jelenleg élvezhetjük környeze-
tünk bizalmát, a csúcspont után hanyatlás 
és visszavonulás következik.

tÁrÓ
13. Halál                       10. Szél

A Halál kártyája valaminek a végét, le-
zárását, befejezését jelzi, illetve annak 

lehetőségét, hogy egy magasabb állapotért 
„meghalasszunk” egy alacsonyabbat. 

A háttérlap szerint itt az ideje, hogy 
változtassunk szemléletmódunkon, ugyan-
is az idejétmúlt fixa ideákhoz való ragasz-
kodás miatt sok kellemetlenségben lehet 
részünk.

26. Visszafogott erő 14. A nagy 
birtoklása

Hegy

Ég Ég

Tűz

ASztrOLÓGIA

A levegő elemi energiával megfelelés-
ben  éjszaka felületesen pihenhetünk 

(Bk). Reggeli gyakorlatainkban végez-
zünk egyensúlyozó mérlegállást, valamint 
a derék lazítására háromszögállást és rejtett 
lótuszt, így a belsőnket meghasító és szét-
húzó szél energiát igázzuk.

Délelőtt környezetünk visszaigazolásá-
ra éhezhetünk, és fontosnak érezhetjük 
saját helyzetünket legalizálni (BRF)! 
Igazságunkat májra ható gyógytea se-
gítségével illeszthetjük be az életünkbe. 
Ezerjófűből, cickafarkból és bojtorjángyö-
kérből készíthetünk teát, mely hűti és deríti 
a vért.

Délben támadottnak érezhetjük magun-
kat (BWE), egyedi elképzeléseinkkel ki-
hívjuk magunk ellen rosszakaróink harag-
ját. A mai események felidézik a lecsengett 
akarati feszültséget (ERF), és ellenőriz-
hetjük, mennyire sikerült megoldani.

Estére megtalálhatjuk a harmóniát ön-
magunkban (ASB), és kellemes társaság-
ban tölthetjük az időt.

Holnapig fokozódó mentális feszültséget 
tapasztalhatunk (CMG).

8.53 BRF 13.09 BWE 18.15 ASB   
 

A NAp HAGYOMÁNYA

A mai ünnepeltről, Csabáról az maradt 
fenn a mitikus hagyományban, hogy 

Attila legkisebb fia volt. Csaba magára öltötte 
a legkisebb, egyben a legügyesebb és leghősie-
sebb, mind közül a legkiválóbb testvér képét. 
Attila halála után egyedül a nemzet géniuszát 
jelképező totemállat (a Turul) szellemi lét-
folytonossága maradt fenn Attila „fia”, Kaba 
(Csaba, a korai forrásokban Chaba), „Sólyom” 
által. Kézai szerint ő „visszatért Szkítiába apja 
népéhez és rokonaihoz”. Csaba a hős ős min-
tája lett, aki a válságos pillanatokban eljő a 
„hadak útján”, hogy megmentse népét.

Október 6., csütörtök A �6.55 �18.06 B�14.39 �---
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Várakozás. Ideái: kivárás, 
kételkedés, habozás, tanácstalanság.

„Ég felett a víz, hamarosan zivatar támad. 
A bölcs ember ilyenkor nyugodtan eszik-iszik, 
nem hagyja el jó kedélye.”

Amikor belül nagy erők vannak, kívül 
pedig veszély, akkor a legjobb, ha – akár 
erővel – visszatartjuk magunkat az aktív 
cselekvéstől.

A nap folyamán valószínűleg erős indít-
tatásokat érzünk arra, hogy világi tevékeny-
ségeinket erőltetve „külső” feladatokba 
kezdjünk. Igyekezzünk időben felismerni 
ezeket az indíttatásokat, mert csak akkor 
tudjuk megfékezni. Ha nem fékezzük azo-
kat, akkor bajba jutunk.

Tudatosíthatjuk, hogy a mai nap a „nem-
cselekvő cselekvésé”, amely nem tétlenke-
dést, hanem tudatos visszafogottságot je-
lent. 

 
tÁrÓ

15. Kísértő                Szél Királynő

A Kísértő kártyája azt jelzi, hogy ma va-
lószínűleg az élvezetek, a testiség, az 

„ördögien szép”, vonzó jelenségek tesznek 
próbára minket. Ne felejtsük el, hogy „nem 
minden arany, ami fénylik”, ne dőljünk be 
a látszatnak, ne éljünk vissza mások bizal-
mával, hanem nézzünk inkább szembe a 
bennünk működő sötét erőkkel.

A háttérlap szerint igen bölcsen tesszük, 
ha nem egoisztikus örömszerzésre irányu-
ló indíttatásainkat követjük, hanem törek-
szünk arra, hogy belső tökéletesedésünkön 
munkálkodjunk.

5. Várakozás

Víz

Ég

ASztrOLÓGIA

éjszaka nyomasztó gondolatok gomo-
lyoghatnak elménkben (CMG), ami 

áloméletünkre is hatással lehet. A nap fo-
lyamán közlekedési és kommunikációs 
nehézségeink lehetnek, amennyiben nem 
vagyunk kellően összeszedettek. Az időmi-
nőség alkalmas komoly feladatok elvégzé-
sére, igen eredményesek lehetünk a légző- 
és egyensúlyozó gyakorlatokban.

Reggel ráérezhetünk az időben áramló 
energiákra (BSG), megbarátkozhatunk 
korlátainkkal. Kapcsolataink által segítség-
re lelhetünk (BSC). 

Késő estig érzelmi életünkben kellemes 
pezsgést tapasztalhatunk (BSD). Nyitottak 
lehetünk a megérzésekre, finom sugalla-
tokra (DSI). Megfoghatatlan és misz-
tikus tapasztalásaink lehetnek. Mindezek 
mellett ügyeljünk a vénás keringésre és a 
vérnyomás-ingadozásra. Fogyasszunk ga-
lagonyabogyóból, mezei zsurlóból és bo-
rókabogyóból gyógyteát, amely élénkíti 
és kiegyensúlyozza a nedvháztartásunkat. 
Felszínes érzések bizonytalaníthatnak el, 
maradjunk meg a valóság szilárd talaján!

0.02 CMG 6.27 BSG  7.22 BSC 23.59 BSD

A NAp HAGYOMÁNYA

Ama ünnepelt Baksa névvel sokszor 
találkozhattunk már lapunk hasábja-

in. Ez a név szerepel ugyanis legtöbbször a 
mágusperekben, gyakori elnevezése a má-
gusoknak vagy segédeiknek. Nem is vélet-
lenül, hiszen a baksa vagy boksa eredetileg 
papi tisztség volt. Az ősi elnevezés a külön-
böző altáji nyelvcsaládba tartozó népeknél 
mestert vagy tudóst jelent. Mongóliában 
a teológiában jártas lámákat szólítják így. 
Sajátos, hogy a hivatalos kutatás szerint a 
név „feltehetően szláv eredetű, és az isten 
jelentésű Bog névelem származéka”, vagy 
„a magyar bak szóval van kapcsolatban”.

Október 7., péntek A �6.57 �18.04 B�15.03 �1.00
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Elébe menés. Ideái: veszé-
lyes kapcsolat, találkozás, viszony.

Ha nem vesszük komolyan a ma megje-
lenő, magát gyengének, veszélytelennek és 
egyben kívánatosnak mutató jelenségeket, 
akkor könnyen hasonlóvá válhatunk a far-
kast a házába beengedő kismalachoz...

Legyünk fokozottan éberek minden vá-
ratlan találkozáskor, tudatosítsuk, hogy a 
siker korszaka a vége felé jár.

Változó vonalak:
1. vonal: „Itt az ideje megfékezni a sötét 

erőket, a kitartás üdvhozó!” Igen jó, ha ide-
jében felismerjük, és akár erőnek erejével 
megakadályozzuk a magát gyengének mu-
tató kísértő erő kiteljesedését!

5. vonal: „A gyengébbek elviselése meg-
termi a gyümölcsét, nagy üdv!” Ne akarjuk 
erőszakkal megszüntetni a problémát, a tü-
relem most rózsát terem...

A jel a Nagy birtoklása képébe változik: 
ápoljuk a rászorulókat, legyünk szerények, 
mert bár jelenleg élvezhetjük környeze-
tünk bizalmát, a csúcspont után hanyatlás 
és visszavonulás következik.

tÁrÓ
13. Halál                          2. Szél

A Halál kártyája valaminek a végét, le-
zárását, befejezését jelzi, illetve annak 

lehetőségét, hogy egy magasabb állapotért 
„meghalasszunk” egy alacsonyabbat.

A háttérlap szerint jól tesszük, ha a 
békés rendezés irányába döntjük el a felme-
rülő kérdéseket, azaz minden esetben szelle-
mi szempontok szerint döntünk. 

Október 8., szombat A �6.58 �18.02 B�15.24 �2.08

44. Elébe menés 14. A nagy 
birtoklása

Ég

Tűz

ASztrOLÓGIA

éjszakai pihenésünk felületes lehet  
a hangulatainkat meghatározó levegő 

elemi energiával megfelelésben (Bk). 
Émelygést és szédülést figyelhetünk meg 
magunkon (BMI), amennyiben átadjuk 
magunkat a múló szeszélyeknek. Kerüljük 
ma az altató- és bódítószereket, mert szo-
katlanul érzékenyen reagálhatunk azokra. 
Ám hajnalban jegyet vált az altudatunkat 
mozgató Hold (Bl), így lomhán és bá-
gyadtan ébredhetünk.

Éjszaka beteljesedik az érzelmi életün-
ket megmozgató, harmonikus konstelláció 
(DSI). Bizonytalanságainkért komoly 
árat kell fizetnünk: ha nem tanulunk hi-
báinkból, akkor testi szintre ereszkedve 
ismeretlen betegséget vagy kedélyállapot-
romlást idézhetnek elő.

Déltájban gyomrunk érzékeny lehet 
(BPJ), ezért kerüljük a hideg és nyákos 
minőségű táplálékokat.

Szerencsésnek, jóakaratúnak érezhetjük 
magunkat (BPF), megerősödhet ítélőké-
pességünk. 

0.09 BMI   1.35 DSI 3.14 Bl 
13.06 BPJ 18.51 BPF 

A NAp MAGYArJA

Amai nap szülötte Pege Aladár Kos-
suth-díjas és Liszt Ferenc-díjas, ci-

gány származású magyar bőgőművész, zene-
szerző, a magyar dzsessz kiemelkedő alakja. 
Világhírű nagybőgős, zseniálisan impro-
vizáló virtuóz, akit nemzetközi kritikusok 
„a nagybőgő Paganinije” néven is emleget-
tek (nevéből eredő szójátékkal Pegenini). 
Megkapta a világ legjobb nagybőgősének 
tartott Charles Mingus hangszerét ajándék-
ba a művész özvegyétől. Egyszerre játszott 
klasszikus zenét és dzsesszt, e kétféle elhi-
vatottság sajátos kölcsönhatása egyéni színt 
adott játékának.

Ég

Szél
7
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Megrekedés. Ideái: vissza-
utasítás, stagnálás, mozdulatlanság, 

szétválás.
A nap folyamán az előrehaladó, prog-

resszív folyamatok gyengülését, a növeke-
dés abbamaradását tapasztalhatjuk, hiszen 
„a rosszak útja emelkedik, a bölcseké pe-
dig ereszkedik”. A kép egyik ideája szerint 
„a száj nemet mond”, így ma valószínűleg 
visszautasításban, elutasításban lesz ré-
szünk.  

A nap első felében jól tesszük, ha visz-
szavonulunk, és elkerüljük a rossz behatá-
sokat, ha belső erényeinkre támaszkodunk, 
elrejtjük értékeinket, és eltűnünk a világ 
szeme elől. Ne fogadjunk el ajánlatokat, ne 
csábítson bennünket gazdagság, hírnév...

Változó vonal:
5. vonal: „A megrekedés tűnik.” Most szű-

nik a megrekedés. Türelem, mert a veszély 
akkor a legnagyobb, amikor biztonságban 
hisszük magunkat!

A jel a Haladás képébe változik: jó lehe-
tőségek mutatkoznak az együttműködésre, 
a közös tevékenységre!

tÁrÓ
14. Kiegyenlítés               Szél Javas

A Kiegyenlítés kártyája az ellentétek 
egyensúlyának helyreállításával, a 

középút megtalálásával kapcsolatos lehető-
ségekre, valamint az idő fontosságára hívja 
fel a figyelmet. 

A háttérlap szerint igen eredményesek 
lehetünk ma, ha szellemi gyakorlatainkat a 
szokásosnál intenzívebben végezzük. 

Október 9., vasárnap A �7.00 �18.00 B�15.44 �3.10

ASztrOLÓGIA

reggel fáradtan és álmatagon ébred-
hetünk a belsőnket meghatározó 

víz elemi energiával szinkronban (Bl). 
Végezzünk élénkítő és erősítő jógagyakor-
latokat, hogy a pangó nedveket mozgásra 
ösztönözzük. A vizes beállítottságúaknak a 
kígyó- és a kobratartás, a napüdvözlő gya-
korlat és a fejenállás javasolható.

Reggel érzelmi életünk jelölője száműze-
tésbe vonul (Dh), így szenvedékenyebbek 
és sértődékenyebbek lehetünk. Ügyeljünk 
a kihűlésre, mert ha testnedveink hide-
gek, akkor keringésük lelassul, és lerakó-
dások alakulhatnak ki. Ne akadjunk fenn 
hiábavalóságokon, és maximalizmusunk-
kal ne okozzunk szenvedést a lényeknek! 
Alkalmazzunk ételeinkben aromás fűszere-
ket, mint a bazsalikom és a kakukkfű, és 
igyunk teát cickafarkból, angyalgyökérből 
és királydinnyéből!

A jegyváltással szinkronban a jövő hé-
ten megpróbáltatásokra készülhetünk fel 
(DWF). Legyünk önzetlenek, és érzékisé-
günkben tartsunk mértéket! Tartsuk szem 
előtt a harmóniát, így hozzáállásunkkal bő-
séget és biztonságot teremthetünk!

 
7.51 Dh

 
A NAp MAGYArJA

Amai nap szülötte Segner János ter-
mészettudós, matematikus, orvos, 

fizikus. Ő hívta életre a göttingeni egyetem 
csillagvizsgáló obszervatóriumát. A mete-
orológiatörténet őt tekinti a matematikai 
meteorológia megalapítójának. Legtöbben 
a turbina ősének tekinthető Segner-kerék-
ről ismerik a nevét.  Olyan malmot épített, 
amelynek hajtószerkezete a Segner-kerék 
(azaz vízturbina) volt. Ő ajánlotta a kén-di-
oxidot a gabonavetőmagok fertőtlenítésére 
és a fahamut trágyázására. Emlékét őrzi a 
Hold egyik kráterének neve is.

12. Megrekedés 35. Haladás

Ég

Föld Föld

Tűz
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Tartósság. Ideái: kitartás, 
állhatatosság, szilárdság, stabilitás.

Ma előre tekinthetünk, felmérhetjük 
céljainkat, és gondosan megválaszthatjuk, 
milyen módszerekkel kívánjuk azokat elér-
ni. Jól tesszük, ha törekszünk arra, hogy a 
belőlünk elinduló hatás tartós és kiegyen-
súlyozott legyen.

Jó, ha egyfajta szemlélődő alapállást is 
megerősítünk magunkban, mert az éberség 
révén sok felesleges erőfeszítéstől kímélhet-
jük meg magunkat.

A nap kifejezetten alkalmas szellemi gya-
korlatok, szertartások végzésére, ezekben 
lehet igazán előrehaladni...

Változó vonal: 
5. vonal: „A hűség az asszony számára 

üdvös, de a férfit nem viszi közelebb a tartós-
sághoz.” A nő jól teszi, ha követi a férfit, a 
férfinak viszont önmagát kell követni, szel-
lemi kötelességeinek kell eleget tennie!

A jel A nagy bősége képébe változik: ke-
rüljünk minden kimerítő tevékenységet, 
igyekezzünk lecsillapítani tudatunkat!

tÁrÓ
2. Főpapnő                      9. Tűz

A Főpapnő kártyája belső élmények-
ről, bölcsességről, intuícióról, illetve 

férfiak esetében az „inspiráló nő” megjele-
néséről, valamint titkokba való bepillantás 
lehetőségéről beszél.

A háttérlap szerint nagy erőben érez-
hetjük magunkat, alkalmasnak arra, hogy 
komoly erőfeszítést igénylő feladato(ka)t is 
felvállaljunk. 

Október 10., hétfő A �7.01 �17.58 B�16.05 �4.13

32. Tartósság 28. A nagy bősége

Villám

Szél Szél

Tó

ASztrOLÓGIA

ébredésünk nehéz és nyúlós lehet a bel-
sőnket meghatározó víz elemi energi-

ával összhangban (Bl). Reggel végezzünk 
olyan jógagyakorlatokat, amelyek segítenek 
leküzdeni a tompa minőségeket. Az eke- és 
a gyertyatesthelyzet erővel telít, rugalmassá 
teheti a nyakat és a gerincet, a napüdvözlő 
gyakorlat pedig bátorságot ad, hogy önma-
gunkat legyőzzük.

Délután önérzetünkben gyökeres válto-
zást tapasztalhatunk (Ba), a hangulatun-
kat mozgató elemi erő vízről tűzre változik. 
A közelgő Telihold erőterében érezhetjük 
magunkat. Kezdeményezőek és tempera-
mentumosak lehetünk, így önérvényesítési 
hajlamaink szabad utat kaphatnak.

Este hirtelen, váratlan, meglepetésszerű 
események „üthetnek be” (BM6), köny-
nyen túlzásokba eshetünk. Ezt olyan testi 
tünetek jelezhetik, mint a görcsös fejfájás, 
a nyomottság érzése és a nyak merevsége. 
A fejben rekedhetnek az energiák, és onnan 
nem tudnak leereszkedni a testbe, így túl-
zott önösség és alvási problémák jelentkez-
hetnek.

14.58 Ba 18.59 BM6

A NAp HAGYOMÁNYA

A mai Bendegúz neve napja. Bár van 
némi hasonlósága a gézengúzzal – s 

talán éppen ezért ez a név egyre népszerűbb 
mostanában –, ez teljesen a véletlen szám-
lájára írható. Kézai Simon krónikájában e 
néven szerepel Attila hun uralkodó apja. 
Egyesek szerint ez úgy született, hogy téve-
sen olvasták ki Iordanesnek, a gót szárma-
zású, latinul alkotó itáliai történetírónak a 
magyar krónikás által is nyilván ismert írá-
sában a Mundzukus nevet. Az eredeti for-
ma lehet, hogy Mundzsuk volt, bár a nevek 
végén mindenesetre az oguz, „tíz törzs”, 
avagy „tíz nyíl” elnevezést ismerhetjük fel.

7
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Tapadó tűz. Ideái: fény, 
égés, ragyogás, kapcsolódás, találko-

zás-elválás.
A nap eseményeivel kapcsolatban meg-

világosodhat számunkra, hogy milyen elő-
nyöket, lehetőségeket hordoz számunkra a 
párkapcsolatunk. Ráláthatunk például arra 
a lehetőségre, hogy egymást emelve, segítve 
haladhatunk szellemi utunkon. 

Változó vonalak:
4. vonal: „Hirtelen fellobban, mint a szal-

maláng.” Váratlan sikerben lehet részünk, 
melynek eredményét azonban nem élvez-
hetjük, mert az eltűnik...

5. vonal: „Az alkalmazkodás és alázat 
sikert és üdvöt hoz.” Jó, ha nem vagyunk 
nagyképűek, és nem élünk vissza előnyös 
helyzetünkkel, hanem tudatosítjuk ma-
gunkban a múlandóság törvényét.

A jel a Család képébe változik: vigyáz-
zunk a szavainkra, ne tűrjünk meg ma-
gunkban indulatosságot, haragot!

tÁrÓ
5. Főpap                  Tűz Királynő

A Főpap kártyája a tanításokban talál-
ható erkölcsi, vallási útmutatások 

megszívlelésére, valamint a vakhit veszé-
lyeire int ma. Megvilágosodhat számunkra 
például az, hogy nem elég hinni, hanem 
meg is kell valósítani ideáljainkat, mert ha 
ezt elmulasztjuk, akkor csak a tanulságok 
maradnak számunkra.

A háttérlap ragyogást ígér mára – főleg 
ha kezelni tudjuk magunkban a tűz elemi 
energiát!

Október 11., kedd A �7.03 �17.56 B�16.26 �5.17

ASztrOLÓGIA

éjszaka kellemetlen érzetekkel és rossz 
álmokkal szembesülhetünk (BRJ), 

amennyiben savas és maró állapotok ga-
rázdálkodhatnak szabadon belsőnkben. 
Ébredésünk könnyű lehet (Ba), tettre-
késznek és harciasnak érezhetjük magun-
kat. Reggeli gyakorlatainkban végezzünk 
csillapító és kiegyenlítő testhelyzeteket, 
mint a mérlegállás, a darutartás és a boka 
közé ülés.

Délután nagy erőket irányíthatunk 
(BSE), lelkesültségünk elragadhat. A tü-
zes szélsőségek gyulladásokat okozhatnak.

Péntekig tudati feszültséget tapasztalha-
tunk elménkben (AMG). Korlátoltságot 
és nyomott, depresszív állapotokat észlel-
hetünk, amennyiben nem haladunk a sor-
sunkkal egy irányban. Sikeresek lehetünk a 
koncentrációs gyakorlatokban.

Figyeljük meg álmainkat, hiszen holnap 
hajnalban teljesedik be a Telihold, így jóse-
rejű rálátásokkal gazdagodhatunk. Lefekvés 
előtt fogalmazzuk meg magunkban, milyen 
kérdéssel kapcsolatban várunk sorsfordító 
információt „magasabb helyekről”.

   1.06 BRJ 18.04 BSE

A NAp HAGYOMÁNYA

Ma szintén egy ősi magyar nevet ün-
nepelhetünk. A Csák valaha nem-

zetségnév is volt, azaz a leszármazottak 
közössége a hajdani ős nevét használta 
önmeghatározásként. Ez az ős, Csák talán 
Levedi kündü fiának, avagy Álmos testvé-
rének, a szintén Előd fia Szabolcsnak volt 
unokája. Évszázadokkal később, az Árpád-
ház kihalását követően leszármazottja, a 
Trencsén megyei Csák nemzetség tagja, 
Csák Máté az ország keleti felében kiski-
rályi hatalmat – szinte „országot az ország-
ban” épített ki. Birtokait végül a megerősö-
dő király, Károly Róbert kobozta el.

30. Tapadó tűz 37. Család

Tűz

Tűz Tűz

Szél7
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Elszántság. Ideái: határo-
zottság, elhatározás, áttörés.

A nap folyamán olyan helyzetekbe kerül-
hetünk, melyekben nehézségekkel, esetleg el-
lenséges erőkkel szemben kell helytállnunk. 
Ilyenkor a harcot nem külső eszközökkel 
– legkevésbé sem erőszakkal – kell megvív-
nunk, hanem belső fejlődésünk által.

Változó vonalak:
2. vonal: „Az elszántságnak csak a felkészü-

lésre kell szorítkoznia, nem hiba!” Szálljunk 
szembe felkészülten saját gyengeségeinkkel 
és hibáinkkal, így megakadályozhatjuk, 
hogy azok kifejlődjenek!

4. vonal: „Ha megtanulnánk másokat 
meghallgatni és követni, akkor nem volna 
baj!” Ne legyünk keményfejűek, nyakasak, 
hagyjuk magunkat vezetni, azaz hagyjuk, 
hogy minden magától alakuljon!

A jel a Befejezés után képébe változik: új 
tervek szövése helyett igyekezzünk megtar-
tani helyzetünket!

tÁrÓ
11. Erõ                       1. Víz

Az Erő kártyája a nem tudatos erők, 
energiák megfékezésének szükséges-

ségéről beszél, valamint arról, hogy a ben-
nünk levő sötét impulzusokat hogyan lehet 
legyőzni.

A háttérlap tanácsa szerint jól tesszük, ha 
igyekszünk magunkban tiszta érzelmeket, 
például érdekektől mentes szeretetet ápolni. 
Vizsgáljuk meg, hogy a bennünk levő érzel-
mek nem esnek-e az emóciók, a kimozdult 
érzések kategóriájába! 

Október 12., szerda A �7.04 �17.54 B�16.50 �4.21

43. Elszántság 63. Befejezés után

Tó

Ég Tűz

Víz

ASztrOLÓGIA

Hajnalban ünnepelhetjük a Teliholdat, 
így ha éberen várjuk a pillanatot, ak-

kor megfogalmazhatjuk magunkban, mit 
szeretnénk személyiségünkben csökken-
teni, hogy sorsunkkal összeforrva öszsze-
szedettebb létállapotba emelkedhessünk 
(AMG).

Ébredésünkkor tüzes erőket érezhetünk 
magunkban (Ba), ezért végezzünk le-
borulásos és hason fekvő testhelyzeteket, 
melyek erősítik a gerincoszlopot. A jóga 
segítségével összerendezhetjük szándéka-
inkat (BWG), melyek különben könnyen 
szétrebbenhetnek. Időzavarba kerülhetünk, 
amennyiben  a kozmikus erőkkel ellentétes 
irányban mozgunk. 

Délben közvetlen kapcsolatunk lehet a 
magasabb világokkal (CSI), így kíván-
ságaink és fohászaink könnyen teljesül-
hetnek. Szavainknak több értelme lehet! 
A kimondott igaz szónak most különösen 
nagy ereje van, ezért jól gondoljuk meg, 
mit beszélünk! Mindezek mellett fékezzük 
a szél energia túlzásait, a sok beszédet, a 
kapkodást és a szétforgácsolódást.  

4.07 AWB 7.18 BWG 12.16 CSI

A NAp HAGYOMÁNYA

Ma már inkább a gesztenyék virágzá-
sa feltűnő a városi ember számára, 

de az üzenet nyilván ugyanaz: a hagyo-
mány szerint ha ősszel sok akácvirág van, 
az hosszú őszt jelez előre. A mai Telihold 
épp alkalmas idő, hogy begyűjtsük erdőről, 
mezőről a természet ajándékát: a dércsípte 
kökényt, csipkebogyót. A hagyomány sze-
rint az októberi derek idején szedett dér-
csípte birsalmafalevélből készült tea kiváló 
bélhurut ellen. Az ebszőlő szára a népi gyó-
gyászatban ugyancsak bélhurut és általában 
a tűztúlsúlyból eredő betegségek esetén 
volt használatos.



��
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Közösség. Ideái: alkalmaz-
kodni másokhoz, társaság, szövetség.

 Ráébredhetünk ma egyrészt arra, hogy 
tartós közösség csak úgy jöhet létre, ha az 
azt alkotó emberek önzetlenül, magasabb 
eszmények köré csoportosulnak, másrészt 
arra, hogy az egység nem egyformák hal-
maza, hanem a különbözők harmonikus és 
tudatos egyesülése. 

Ma segítséggel, mások közreműködésé-
vel érhetünk el sikert.

Érdemes továbbá ma új barátokat szerez-
ni, szélesíteni az ismeretségi körünket, illet-
ve kerülni kell a veszekedést, a konfrontáci-
ót, a peres ügyeket.

Változó vonal:
4. vonal: „Tehetetlen közösség.” Ha aka-

dozna az együttműködés a közösségben, 
legyünk készek a kiegyezésre, és várjuk ki, 
amíg az akadály elhárul!

A jel a Család képébe változik: vigyázzunk 
a szavainkra, ne tűrjünk meg magunkban 
indulatosságot, haragot, és ha kell, erővel 
fegyelmezzük magunkat!

tÁrÓ
18. Hold                  6. Föld

A Hold kártyája sérülékeny, szenvedé-
keny érzeti énünket mutatja, mely 

most az ösztönök, vágyak eluralkodása mi-
att sérül (a képen a Holdból csöpögő vért 
egy farkas és egy kutya nyalja fel). 

A háttérlap szerint ma személyes bizton-
ságunkat megalapozó anyagi ügyeinkben 
hozhatunk sikert eredményező döntéseket. 
Kerüljük viszont a bizonytalankodást!

Október 13., csütörtök A �7.06 �17.52 B�17.15 �7.22

ASztrOLÓGIA

éjszaka színeseket is álmodhatunk 
(BPI), de eltévedős, zuhanós álma-

ink is lehetnek (BWC).
Hajnalban az altudatunkat mozgató je-

lölő jegyet vált (Bb), így ébredésünket a 
föld elemi energia lassú és nehéz minőségei 
határozhatják meg.

Érzelmi életünkben gyökeres változást 
tapasztalhatunk (DPJ), a szükség és a 
kényszer dolgozhat belsőnkben.

Gondolkodásunk jelölője jegyet vált 
(Ch), így diplomatikus megnyilvánulása-
inkat kritikusabb és mélyreható vizsgálódás 
váltja fel.

Földies elképzeléseinkhez kellő erő társul 
(BMF), így eredményesek lehetünk, ha az 
igazság lángja lobog a szívünkben (BSJ). 
Életünket szemlélve fontos belátásaink le-
hetnek (BWD).

Egész napunkat meghatározhatja az 
elégedetlenség és az önbizalomhiány  
(AMG), amennyiben nem a saját sorsunk 
útját járjuk.

 
0.16 BPI 2.09 BWC 3.36 Bb

9.41 DPJ   12.53 Ch 13.53 BSJ 
14.22 BWD 18.26 BMF 23.14 AMG 

A NAp HAGYOMÁNYA

Ezen a napon zajlott 1479-ben a ke-
nyérmezei csata, amelyben Báthory 

István országbíró, erdélyi vajda és Kinizsi 
Pál temesi ispán seregei szétverték a Dél-
Erdélyben pusztító török haderőt. Ez 
volt Kinizsi Pál első győzelme. 1481-ben 
Mátyás király a déli végek védelmével bíz-
ta meg. Mátyás halála után Corvin János 
ellen fordult, Ulászló mellé állt. 1492-ben 
megsemmisítette a szétzüllött fekete sere-
get. Élete végén ismét a török ellen harcolt, 
1494-ben megmentette Nándorfehérvárt 
az árulástól, betört Szerbiába és Bulgáriába. 
Szendrő ostrománál halt meg.

13. Közösség 37. Család

Ég

Tűz Tűz

Szél
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Elébe menés. Ideái: veszé-
lyes kapcsolat, találkozás, viszony.

Legyünk fokozottan éberek minden vá-
ratlan találkozáskor, tudatosítsuk, hogy a si-
ker korszaka a vége felé jár, és most kezdőd-
nek a nehézségek, melyeket úgy tudunk 
megelőzni, hogy idejében megfékezzük a 
bomlasztó erőket.

Változó vonalak nincsenek, így átgon-
dolhatjuk a kép másik jelentését is, mely 
szerint az ég alatt süvítő szél mindenhova 
eljut, elviszi az uralkodó parancsát a világ 
mind a négy sarkába.

Változó vonal:
5. vonal: „A gyengébbek elviselése meg-

termi a gyümölcsét, nagy üdv!” Ne akarjuk 
erőszakkal megszüntetni a problémát, a tü-
relem most rózsát terem...

A jel a Bronzüst képébe változik: hagy-
juk, hogy életünkben az Ég akarata jusson 
érvényre, igyekezzünk életünket összehan-
golni sorsunkkal!

tÁrÓ
13. Halál                   Föld Királynő

A Halál kártyája jelzi, hogy  ideje véget 
vetnünk egy régóta elrontott állapot-

nak. Jól tesszük, ha félelem nélkül szem-
léljük az elmúlás, a lezárás szükségszerű 
aktusát, ugyanis most lehetőségünk nyílik 
arra, hogy egy magasabb állapotért „meg-
halasszunk” egy alacsonyabbat.

A háttérlap szerint anyagi ügyeink kap-
csán tapasztalhatunk ma bőséget, gazdag-
ságot, gondtalanságot. Ilyen esetben ne 
feledkezzünk meg másokról!

ASztrOLÓGIA

ébredésünket a föld elemi energia ne-
héz és tompa minőségei határozhatják 

meg (Bb). A nyújtott lábbal végzett elő-
rehajlással kioldhatjuk magunkból a lus-
taságot, az alkalmazkodást tehénszájtest-
helyzettel erősíthetjük, míg a darutartás 
rugalmasságot ad.

Támadottnak és tehetetlennek érezhetjük 
magunkat (BRE), ne várakozzunk tét-
lenül. Fogyasszunk emésztésserkentő szu-
rokfüvet és bazsalikomot, vagy harmoni-
záló édesköményt, amely segíti az emésztés 
egész folyamatát. A majoránna meggátolja 
a túlzott erjedést, míg a babérlevél szélhajtó 
hatásával biztosít kellemesebb közérzetet, 
hiszen az áramlást és a továbblépést támo-
gatja.

Holnapig érzelmi életünkben igazságta-
lanságot és erkölcstelen helyzeteket tapasz-
talhatunk (DWF). Sértődékeny magatar-
tásunk a torkunkon akadhat, valamint a 
nyirokkeringésünk pangásait is jelezheti. 
Összpontosítsunk az energiák áramlására, 
igyunk közönséges galajból és málnalevél-
ből teát. 

9.55 BRE 

A NAp HAGYOMÁNYA

Amai nap a ma már nagyon ritka, ezer 
éve még kedvelt Buzád neve napja. A 

Buzád régi magyar személynév, a Búza -d 
kicsinyítő képzős változata. 

Jó alkalom ez az őszi vetési időszak vé-
geztével, hogy tudatosítsuk: az elvetett mag 
mellett az is befolyásolja a majdani termést, 
hogy milyen talajba vetettünk – vigyázzunk 
tehát, nehogy továbbvigyünk valamit az új 
esztendőbe az összetűzések, az ellenségeske-
dés mérgeiből. Ettől az időszaktól kezdve 
még inkább azok a késztetések kapnak erő-
re az emberben, amelyek az eddigieknél is 
jobban a befelé fordulást célozzák.

44. Elébe menés 50. Bronzüst 
(Kehely)

Ég

Szél Szél

Tűz

Október 14., péntek A �7.07 �17.50 B�17.48 �8.23
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Haladás. Ideái: növekedés, 
előrelépés, emelkedés, virágzás. 

A nap folyamán dolgaink szerencsés, 
kedvező alakulását tapasztalhatjuk, anyagi 
és szellemi tevékenységeink gyümölcsözők 
lehetnek akkor, ha nem élünk vissza má-
sok bizalmával vagy saját hatalmunkkal. A 
hexagram ugyanis a kicsiknek a magasak-
hoz való helyes közeledésére is utal, jelezve, 
hogy a haladás az odaadó munka gyümöl-
cse.

Lehetőség szerint vegyünk részt közös 
kezdeményezésekben, de úgy, hogy közben 
őrizzük függetlenségünket, szabadságun-
kat!

Változó vonal:
 6. vonal: „Az erőszakos haladás veszélyt 

rejt magában.” Csak saját magunk meg-
rendszabályozása érdekében alkalmazha-
tunk erőszakot – a haladásért!

A jel a Lelkesedés képébe változik: köves-
sük utunkat a legkisebb ellenállás irányába. 
Ügyeljünk egészségünkre, óvakodjunk a 
rablóktól, tolvajoktól!

tÁrÓ
21. Világ                  Tűz Király

A Világ kártyája szerint jól tesszük, ha 
ma felvállaljuk a „keresztet”, világi 

feladatainkat, nehézségeinket, mert meg- 
van bennünk az ehhez szükséges erő.

A háttérlap szerint igen fontos, hogy 
uralkodni tudjunk akaratunkon; tartózkod-
junk az erőfitogtató, faragatlan megnyilvá-
nulásoktól. 

35. Haladás 16. Lelkesedés

Tűz

Föld Föld

Villám

ASztrOLÓGIA

ébredésünk földiesen nehézkes lehet 
(Bb), ám a szokásaink és a lelkiis-

meretünk kihajt minket a puha párnák kö-
zül. Rugalmasságunkat megőrizhetjük, ha 
a tehénszáj- és a garudatesthelyzet mellett 
a nyújtott lábú előrehajlást is gyakoroljuk. 
A rendszerességgel és következetességgel 
végzett gyakorlatokkal legyőzhetjük ön-
magunk gyengeségeit, és termékenyebben 
vezethetjük napunkat. 

Éjszaka szélsőséges érzelmi állapotokba 
keveredhetünk (DWF), melyek áloméle-
tünkre és nedvkeringésünkre is kihatnak. 
Reggel fogyasszunk cickafarkból és veroni-
kafűből vízhajtó teakeveréket.

Délben készítsünk magunknak alkatunk-
nak megfelelő ebédet (BRI), hiszen a 
szétszórtság megoszthatja elképzeléseinket. 
Ne hagyjuk a bomlasztó tendenciák to-
vábbterjedését, melyet gombás és hámlásos 
betegségek is jelezhetnek. A bőrproblémá-
kat mélyebb szinten kezeljük, beöntéssel 
tisztítsuk meg a vastagbelet a lerakódások-
tól. A Hold jegyváltásával továbbra is aktu-
ális lehet a szél energia igázása (Bc).

1.54 DWF 12.53 BRI 16.16 Bc 19.53 BP6

A NAp HAGYOMÁNYA

Amai a hagyományos világban asszo-
nyi dologtiltó napnak számított. Ez 

azt jelentette, hogy a nők ezen a napon 
nem moshattak, nem süthettek kenyeret, 
és általában tartózkodniuk kellett minden 
olyan tevékenységtől, amely kizárólagosan 
az ő hatáskörükbe tartozott. A leányok, 
asszonyok mai cselekedeteikben legyenek 
különösen körültekintőek, óvatosak! 

Két régi magyar név ünnepe még a mai, 
a Berényé, amely egykoron törzsnév is volt, 
egy egykori kabar törzs nevéből származik 
és lett férfinév. Az Arankák nevéről nemré-
giben írtunk  már. 

Október 15., szombat A �7.08 �17.48 B�18.25 �9.24
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Kimerültség. Ideái: fáradt-
ság, bekerítettség, a jellem megpró-

báltatása.
„A kimerültség abból fakad, hogy a felső 

tó alatt lévő víz a tó kimerülését, elfolyását 
jelzi. A belül lévő veszély balszerencsét jelez, 
azonban a kívül lévő derű ezt a balszerencsét 
sikerré képes változtatni.”

Ma megtapasztalhatjuk azoknak a sors- 
erőknek a működését, melyek sok megol-
dandó feladatot, nehézségeket, veszélyes 
helyzeteket hozhatnak számunkra. Olyan 
helyzetekben találhatjuk magunkat, me-
lyek kapcsán magunkra maradunk gondja-
inkkal, esetleg tanácstalanság, kimerültség 
lehet úrrá rajtunk. 

A kimerültség révén viszont megtanul-
hatjuk azt is, hogyan merítsük ki magunk-
ban negatív érzelmeinket, például a hara-
got, a tunyaságot, a szorongást...

Mindazonáltal jól tesszük, ha ma a sor-
sunk szabta irányt követjük, és nem aka-
runk nagy célokat megvalósítani, felelőtle-
nül előretörni.

tÁrÓ
11. Erő                  3. Tűz

Az Erő kártyája a nem tudatos erők, 
energiák megfékezésének szükséges-

ségéről beszél, valamint arról, hogy a ben-
nünk levő sötét impulzusokat hogyan lehet 
legyőzni.

A háttérlap szerint ma igen fontos az, 
hogy uralni tudjuk erőinket, csak olyan 
tevékenységekben vegyünk részt, melyek 
céljait tisztán látjuk!

ASztrOLÓGIA

ébredésünk könnyű, pihenésünk felüle-
tes lehet a szél energiával összhangban 

(Bc). Reggeli gyakorlatainkban erőltessük 
az egyensúlyozó helyzeteket, mint a mérle-
gállás, mert az kiegyenlíti a szélsőségeket. 
Az oldalhajlás megnyitja az eldugult ener-
giapályákat, hasonlóan a légzőgyakorlatok-
hoz. 

Ha csak a végtagjaink hidegek, a szél ener-
gia zavaráról beszélhetünk (CPJ). Ebben 
az esetben meg kell szüntetni a pályák aka-
dályoztatásait. Az elzáródásokat félelmeink 
és aggodalmaink  okozhatják. Alkalmazzuk 
a könnyítő mentát, a nyálkaoldó ökörfark-
kórót és a méregtelenítő bojtorjángyökeret. 
Válogassuk meg az eszközöket céljaink el-
éréséhez, kerüljük az epés és a sértő meg-
jegyzéseket, azaz ne hibáztassunk másokat.

Holnapig erősödő mentális feszültségeket 
tapasztalhatunk elménkben, igazságérzetünk 
sérülhet (CWF). Teljes igazságunk összetett, 
titkokat rejt magában, ezért ne bonyolítsuk 
tovább! Véleményünket nem tolerálja a vi-
lág, így jobb, ha lakatot teszünk a szánkra, 
kerüljük a vitatkozást!  

18.57 CPJ
 

A NAp HAGYOMÁNYA

Amai Lehel névnapja. A név jelentése: 
lélek, azaz valószínűleg Nagy Lélek 

(lásd Mahatma). Összefügg a lélegzettel 
is, eredeti alakja Lél volt. Lehel Árpád öt 
fia közül Hülek (Jeleg), avagy Üllő leszár-
mazottja (unokája). Híres, rettenthetet-
len kalandozó vezér, aki Bulcsúval együtt 
számos hadjáratban vett részt. Vele együtt 
is halt meg: a regensburgi vereség után a 
német császár kivégeztette. A vérét (a lélek 
jelképét) nem „ontó” akasztás mellett dön-
tött, de előtte a legenda szerint kürtjével 
megölte a császárt, hogy „szolgájává tegye 
a másvilágon”.

47. Kimerültség

Tó

Víz

Október 16., vasárnap A �7.10 �17.47B�19.10 �10.20
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Mélység. Ideái: érzelmi vál-
ság, testbe zárt szív, szakadék, krízis.

A mai nap folyamán veszélyes helyze-
tekbe kerülhetünk, melyekből a kiutat a 
helyes módon végrehajtott cselekvés révén 
találhatjuk meg. Erre a módszerre utal a 
víz, mely állandóan továbbfolyik, nem áll 
meg sehol, minden szakadékot kitölt, és 
rendíthetetlenül megtalálja a továbbhala-
dás legkisebb lehetőségét is.

Így kell nekünk is viselkedni ma, őszin-
tén, belső gyengeségeinket legyőzve, nem 
engedve, hogy a veszély állandósuljon.

Változó vonal:
5. vonal: „Nem telt meg vízzel a szaka-

dék, nem hiba!” Ha józan ítélőképességün-
ket meg tudjuk őrizni, akkor érdemben 
tudunk szembenézni a veszéllyel.

A jel a Hadsereg képébe változik: ne ter-
vezzünk előre, igyekezzünk inkább képes-
ségeinket maximálisan használni, mert ko-
moly lehetőség jelenhet meg számunkra a 
nap későbbi felében.

tÁrÓ
14. Kiegyenlítés                   2. Föld

A Kiegyenlítés kártyája az ellentétek 
egyensúlyának helyreállításával, a 

középút megtalálásával kapcsolatos lehető-
ségekre, valamint az idő fontosságára hívja 
fel a figyelmet. 

A háttérlap szerint harmonikus változá-
sokat tapasztalhatunk, illetve eszközölhe-
tünk ma anyagi ügyeinkkel kapcsolatban. 
Legyünk figyelemmel a fentiekre, kerüljük 
a túlzásokat!

ASztrOLÓGIA

Felszínes pihenésünket a szél energia 
mederbe terelésével tehetjük békéssé 

(Bc). Könnyíthetünk lelkünkön, ha el-
szakítjuk érzéseinket a külvilág elvárásaitól, 
és mély légzéssel lecsendesítjük gondola-
tainkat. Reggel végezzünk eke-, feszített 
lótusz- és lótuszos haltesthelyzetet, melyek 
segítségével leigázhatjuk (vagy legalább tu-
datosíthatjuk) izgágaságunkat.

Délelőtt koncentráltan és helyesen dönt-
hetünk kiélezett helyzetekben is (BSG), 
jól tesszük, ha szándékainkat összeegyeztet-
jük sorsunk menetével. 

Délután önbizalmunk megerősödhet 
(ASB), kapcsolataink jó társaságba vezé-
relnek. Kommunikációs csatornáink kitisz-
tulhatnak, ha rátalálunk a belső békénkre.

A nap folyamán régi emlékek foszlá-
nyai zaklathatják fel elménket (CWF). 
Közlekedési és kommunikációs gondjaink 
támadhatnak, nem érezzük magunkat kel-
lően diplomatikusnak. Pallérozzuk kifeje-
zésmódunkat írással és olvasással! Úgy érez-
hetjük, hogy kirekesztettek vagyunk, ám 
próbáljunk az ég akaratához idomulni! 

9.17 BSG 15.38 ASB 20.56 CWF
 

A NAp HAGYOMÁNYA

E napon született 1792-ben Sir John 
Bowring nyelvész, író és utazó, a java-

sok „tiszteletbeli magyarja”, az első angol 
nyelvű magyar versantológia szerzője. Ez 
utóbbi előszavából idézik gyakran: „A ma-
gyar nyelv a régmúltba vezet. Nagyon sajá-
tos módon fejlődött, és szerkezete ama távoli 
időkre nyúlik vissza, amikor a legtöbb euró-
pai nyelv még nem is létezett. Ez egy olyan 
nyelv, melynek logikája és matematikája a 
feszített húr erejének kezelhetőségével és ru-
galmasságával bír. ...a magyar nyelv olyan, 
mint a terméskő, egy tömbből van, amin az 
idő vihara egyetlen karcolást sem hagyott...”

Október 17., hétfő A �7.11 �17.45 B�20.02 �11.14

29. Mélység 7. Hadsereg

Víz

Víz Víz

Föld
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Visszafogott erő. Ideái: nagy 
korlátozás, fékezés, szelídítés.

Semmiképpen ne menjünk neki erő-
szakosan az akadályoknak, mert ezzel csak 
ronthatunk a helyzetünkön. Ha meg tud-
juk őrizni nyugalmunkat és összeszedett-
ségünket, akkor át tudjuk hidalni a sza-
kadékokat, és sikeresen haladhatunk előre 
tevékenységeinkben.

Számíthatunk magasabb helyzetű párt-
fogók nagylelkű támogatására is.

A hexagram anyagi gyarapodás lehetősé-
gét is jelzi: lehet, hogy a szülők lépnek fel 
mint mecénások.

Változó vonal:
2. vonal: „Törött kocsitengely.” Szerencsé-

re a sors akadályokat gördít elénk, így nem 
tudunk belerohanni a veszélybe. Legyünk 
most hálásak ezért!

A jel a Szépség képébe változik: ne szőjünk 
most nagyszabású terveket, elégedjünk meg 
mindenben a kicsivel. Igen eredményesek 
lehetünk a művészetekkel kapcsolatos tevé-
kenységekben!

tÁrÓ
4. Császár                     1. Szél

A Császár  kártyája nagy életerőről, sta-
bilitásról, a királyi útról szól, egyben 

óva int az egoizmus okozta merevségektől. 
Azt tanítja, hogy az igazi stabilitás az élet 
alapjainak ismerete.

A háttérlap szerint nagy szükségünk lesz 
ma a tiszta gondolatokra. Figyeljünk arra, 
hogy döntéseinket hideg fejjel (és meleg 
szívvel) hozzuk meg.

Október 18., kedd A �7.13 �17.43 B�21.00 �11.57

ASztrOLÓGIA

éjszaka színeseket álmodhatunk 
(BSI), parttalan élményeink lehet-

nek.
Hajnalban hangulatunk látványos vál-

tozáson mehet keresztül (Bd), hiszen 
mozgékony, levegős hajlamainkat mély 
érzésű, lassú és vizes minőségek váltják fel. 
Tisztítsuk meg nyelvünket a rárakódott le-
pedéktől, és igyunk meleg vizet éhgyomor-
ra, hogy elinduljon az emésztés folyamata.

Reggel feszülten és görcsösen ébredhe-
tünk, amennyiben nem vagyunk felké-
szülve a hirtelen és váratlan eseményekre 
(BR6).

Déltájban kellemetlen világi események-
be bonyolódhatunk (BWJ), amelyek igen 
megviselhetik kedélyállapotunkat.

Délután bizalomra és támogatásra szá-
míthatunk, hiszen a jelölők között kölcsö-
nös, pozitív előjelű, exaltáció-exaltáció recep-
ció működik (BPF).

Este kényes témákat érintve mély érzel-
meket is átbeszélhetünk, jó híreket kapha-
tunk (BSC).  

0.19 BSI 3.39 Bd 6.58 BR6 
 13.35 BWJ 16.33 BPF  19.31 BSC  

A NAp HAGYOMÁNYA

Ezen a napon született 1889-ben Nyírő 
József erdélyi magyar író. Műveiben, 

főként az erdélyi magyarság problémáival 
foglalkozott. Szókimondó, az akkori poli-
tikai helyzettel szembeforduló magatartá-
sa miatt menekülnie kellett Romániából, 
majd Magyarországról is. Nyírő Józsefet, 
akárcsak Wass Albertet, a román kultúr-
politika magyar háborús bűnösnek „nevez-
te ki”. Balladás hangvételű, drámai erejű, 
életről, halálról, a természeti erők által irá-
nyított emberek közti viszonyokról szóló 
történetei a hegyekben, erdőkben, székely 
falvakban játszódnak.

26. Visszafogott erő 22. Szépség

Hegy

Ég Tűz

Hegy
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Akadály. Ideái: erőtlenség, 
gyengeség, bezártság, bajok, veszé-

lyek.
A nap folyamán felbukkanó akadályok 

leküzdésének kulcsa, hogy időben vegyük 
észre azokat. Mindazonáltal jól tesszük, ha 
alkalmasint kikérjük az idősebbek, bölcseb-
bek tanácsait is.

A helyzet tudatában ne veszítsük el az 
optimizmusunkat, ne próbáljunk vakon 
előretörni, hanem inkább befelé fordulva 
tökéletesítsük magunkat!

Jól tesszük, ha a nap folyamán gyakorol-
juk a türelem erényét, és kivárjuk, amíg a 
veszélyes helyzet tovatűnik.

Változó vonal:
6. vonal: „A menés akadályhoz vezet, mert 

a befelé fordulásban van az üdv!” Mutassuk 
személyes példánkkal a követendő  
utat, melyen minden akadály és nehézség 
legyőzhető.

 A jel a Fejlődés képébe változik: hagyjuk, 
hogy minden a maga természetes fejlődése 
nyomán bontakozhasson ki!

tÁrÓ
3. Császárnő                 Víz Javas

A Császárnő kártyája termékenységről, 
szépségről, harmóniáról, valamint a 

három elemi energia egyensúlyba hozásá-
nak aktualitásáról szól, továbbá óva int a 
túlzott racionalitástól.

 A háttérlap arra hívja fel figyelmünket, 
hogy (szinte) minden fizikai  betegségünk 
mögött érzelmi problémák, sérülések van-
nak. Ezeket kell érdemben kezelnünk!

ASztrOLÓGIA

A Hold vizes helyzete miatt reg-
gel nehezen ébredhetünk (Bd). 

Éhgyomorra fogyasszunk hét korty meleg 
vizet, és ha hányingert tapasztalunk, ak-
kor végezzünk gyomortisztítást. A hajnali 
konstellációval szinkronban érzelmi éle-
tünket felkavaró álmaink lehetnek (BSD). 
Reggeli gyakorlatainkban kerék-, gyertya- 
és kígyótesthelyzetet végezhetünk, melyek 
fokozzák a gerinc rugalmasságát, és rende-
zik a belek állapotát.

Este feszült és kényelmetlen helyze-
tekben lehetünk megpróbálva (BRG), 
amennyiben kívülről várjuk a segítséget 
és nem vagyunk kellően összeszedettek. 
Önbizalmunk csorbát szenvedhet, torz ké-
pünk lehet önmagunkról a holnap hajnalig 
erősödő diszharmonikus fényszöggel megfe-
lelésben (ARB). Énképünk torzulásait az 
előítéleteink és tudatunk merevsége okoz-
hatja (AMG).

Meditációs gyakorlatainkban eredmé-
nyesek lehetünk, megmutatkozhatnak bel-
ső átéléseink, mint ahogy azt az este betel-
jesedő mágikus fényszög is jelzi (BUI).

3.01 BSD 19.22 BRG

A NAp HAGYOMÁNYA

tibetet, az addig teljesen független ál-
lamot 1950-ben ezen a napon szállta 

meg a Kínai Népköztársaság  hadserege. 
Tibet kínai megszállása olyan tragédia, 
amely kimondhatatlan szenvedést okoz 
a tibetieknek, halálos szorítás fojtogatja 
az ottani buddhista kultúrát. Tibet kínai 
megszállása óta a kolostorok védettsége 
megszűnt, 6000-et leromboltak, 1,2 millió 
tibeti meghalt. A tibetiek vezetője, a XIV. 
dalai láma elmenekült az országból. Az 
ENSZ határozatban szólította fel a Kínai 
Népköztársaságot, hogy tartsa tiszteletben 
a tibeti nép emberi jogait. 

Október 19., szerda A �7.14 �17.41 B�22.07 �12.37

39. Akadály 53. Fejlődés

Víz

Hegy Hegy

Szél
7
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Menyasszony. Ideái: tar-
tozni valaki(k)hez, követni valakit, 

visszajönni.
Amennyiben ma értetlenséget tapaszta-

lunk az emberekkel való kapcsolatainkban, 
akkor azok valószínűleg hibás alapokra 
épültek.

Kerüljük a társadalmi szokások és szabá-
lyok megszegését, az élet élvezetének túl-
zott hajszolását, ugyanis ösztönös, érzelmi 
indíttatást érezhetünk ilyesmire.

Változó vonal:
1. vonal: „Ágyas lesz a menyasszonyból, 

nem hiba!” Szerényen és tapintatosan ke-
ressük meg helyünket, ne akarjuk minden-
áron érvényesíteni elképzeléseinket!

A jel a Felszabadulás képébe változik: jó 
manőverezéssel, taktikusan, diplomatiku-
san sikereket érhetünk el. A szöveg szerint 
érdemes olyan gyakorlatokat végezni, me-
lyek a belső stabilitást és az összpontosító 
képességet erősítik.

tÁrÓ
8. Igazság                             1. Föld

Az Igazság kártyája azt jelzi számunk-
ra, hogy ma saját korábbi tetteink 

következményeivel kell szembenéznünk, 
mert a karma erői fokozottabban működ-
nek. Harcokra, megmérettetésekre számít-
hatunk – jobb esetben belül vívjuk meg 
azokat.

A háttérlap szerint ma anyagi természe-
tű, személyes biztonságunkkal, stabilitá-
sunkkal kapcsolatban tisztázhatunk dolgo-
kat. Éljünk a lehetőséggel!

ASztrOLÓGIA

ébredésünk nehézkes és küzdelmes 
lehet, hiszen a Hold a víz elemi 

energiára jellemző minőségekkel terhelt 
(Bd). Érzelmesek és szenvedélyesek le-
hetünk. A vizes hajlamokat kobra-, kígyó-, 
eke- és gyertyatesthelyzettel igázhatjuk, 
ami segít feldolgozni a reggel  élményeit 
(ARB). A vizes álmok, barlangok képei 
nedvháztartásunk kibillentségeiről is szól-
nak. Próbáljuk vezetni érzelmi folyamata-
inkat, és ne keseredjünk el hiába!  

Délelőtt hangulatunk pozitív változása-
it figyelhetjük meg (Be), hiszen belsőnk 
állapota vizesről tüzesre változik. A jegy-
váltással egy időben megerősödnek önérvé-
nyesítési hajlamaink.

Délután ötletesek lehetünk, szokatlan és 
eredeti meglátásaink lehetnek, az aktuális 
helyzeteket megoldandó (BS6).

Késő estig szerencsétlennek érezhetjük 
magunkat (BRF), valamint felszívódási 
problémáink is lehetnek. Ezért fogyasszunk 
estére orvosi zsályából és szerecsendióból 
készült főzetet, amely segíti az éjszakai mé-
regtelenítő és feldolgozó folyamatokat.

5.31 ARB 12.07 Be 15.04 BS6 23.38 BRF  

A NAp HAGYOMÁNYA

A régiek hagyományos időrendjében 
a mai nap különös íratlan parancsa 

az volt, hogy a gazdák délelőtt nem fog-
hattak be, nehogy az állatvész kiüssön. 
Vigyázzunk ma is tetteinkre, különösen 
azokra, amelyeket áldozatként fogunk fel, 
nehogy viszályt okozzanak. Ha mégis olyat 
teszünk, aminek indítéka nem legbensőnk-
ben gyökerezik, az azt jelenti, hogy össze-
szedettségünket, döntési lehetőségünket a 
kellő pillanatban elveszítettük, és immár az 
élet sodor magával. Ezt jelenti az állatvész: 
az eluralkodó ösztönök vették át a tudatos 
irányítás helyét.

Október 20., csütörtök A �7.16 �17.39 B�23.17 �13.10

54. Menyasszony 40. Felszabadulás

Villám

Tó Víz

Villám
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Elébe menés. Ideái: veszé-
lyes kapcsolat, találkozás, viszony.

„Az elébe menés jelenti azt a megelőzést, 
amelyet a belépő és felfelé nyomuló sötéttel 
szemben a világos erőknek követni kell.”

Ha nem vesszük komolyan a ma megje-
lenő, magát gyengének, veszélytelennek és 
egyben kívánatosnak mutató jelenségeket, 
akkor könnyen hasonlóvá válhatunk a far-
kast a házába beengedő kismalachoz...

Változó vonalak:
4. vonal: „A vadlúd fokozatosan egy fához 

közelít, ahol talál egy neki való ágat, maku-
látlanság!” Engedékenységgel, szerénység-
gel, összeszedettséggel érhetünk el sikert.

5. vonal: „A vadlúd fokozatosan a csúcs-
hoz közeledik, várni kell még a beteljesülésre, 
üdv!” Magas helyzetben nem jó hibázni. 
Legyen türelmünk kivárni, míg az akadá-
lyozó erõk maguktól eltûnnek.

A jel a Vándor képébe változik: ne időz-
zünk feleslegesen sehol, dolgunk végeztével 
menjünk tovább!

tÁrÓ
13. Halál                      4. Föld

A Halál kártyája valaminek a végét, le-
zárását, befejezését jelzi, illetve annak 

lehetőségét, hogy egy magasabb állapotért 
„meghalasszunk” egy alacsonyabbat.

A háttérlap személyes biztonságunkat, 
stabilitásunkat jelentő anyagi ügyeinkkel 
kapcsolatos teendőket jelez. Formába önt-
hetjük az ezekkel kapcsolatos elképzelé-
seinket, ötleteinket, például újító változtatá-
sokat vezethetünk be napirendünkben.

ASztrOLÓGIA

ébredésünkkor bizakodóak és optimis-
ták lehetünk a belsőnkben lobogó tűz 

energiával megfelelésben (Be).
Reggel kihegyezett elmével végezhetjük 

jógagyakorlatainkat, hogy napunk gördülé-
kenyen és szélsőségek nélkül teljen (BRC). 
Alkalmazzuk magunkon a fülgyertyázás 
jótékony gyakorlatát, valamint összegezzük 
magunkban, mely testhelyzetek gyakorol-
nak ránk harmonizáló hatást!

Féltékenység és bizalmatlanság ébred-
het bennünk (B RD), amennyiben nem 
tudatosítjuk, hogy a száműzetésben lévő 
jelölő harciassága mögött félelem rejtőzik. 
Nedvkeringésünkben tüzes és savas elvál-
tozások marhatják a testszöveteket, így a 
nyálkahártyákon felmaródásokat okozhat-
nak. 

Élet- és halálvágyunk küzdelmét tapasz-
talhatjuk belsőnkben. Késő estig bőrünkön 
érezhetjük a közeledő konstelláció feszült-
ségét (BME), hiszen a Hold érzékenysé-
gével bevonzza a jövő szerdáig  fokozódó 
nemi energiákból eredő konfliktusokat 
(DRE).

9.58 BRC 15.38 BRD 22.12 BME  

A nap magyarja

Amai nap szülötte Bihari János cigány 
származású, magyar zeneszerző és 

hegedűművész. Édesapja is hegedűmű-
vész volt. Pesten megalapította híressé 
vált, általában 5 tagú bandáját. Nyugtalan 
vándoréletet élt, melynek során bejárta az 
országot. A 19. század elejének legkiválóbb 
zeneszerzője és előadóművésze, a verbun-
kos stílus legnagyobb képviselője. Lavotta 
Jánossal és Csermák Antallal együtt a ma-
gyar zenei romantika ún. virtuóz triászát 
alkotja. Liszt Ferenc is hallgatta játékát, és 
nagy elismeréssel emlékezett meg róla. A 
Rákóczi-nóta és -induló szerzője.

53. Elébe menés 56. Vándor

Szél

Hegy Hegy

Tűz

Október 21., péntek A �7.17 �17.38 B�--- �13.40

7
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Ellentét. Ideái: elidegene-
dés, távolodás, különbségek, elvá-

lasztottság.
Ne akarjunk ma mindenáron előretörni, 

mert akkor komoly akadályokkal találhat-
juk szemben magunkat. Sok különböző 
vélemény, elképzelés, terv lehet egyszerre 
jelen, melyeket most nem lehet organikus 
egységbe rendezni. 

Változó vonalak:
2. vonal: „Ártatlanul ellentétbe keveredni, 

nem hiba.” Ha egy félreértés miatt ellentét-
be kerülnénk feljebbvalónkkal, ne szítsuk 
az ellentétet, hanem várjuk meg, míg az 
ügy magától tisztázódik!

6. vonal: „A látszólagos ellentéteket elosz-
latja a megvilágosodás, nagy üdv!” Kiderül, 
hogy a félreértés csak látszat, és egy csapás-
ra megszűnnek az ellentétek, ha azok okát 
megtaláljuk magunkban.

A jel a Gerjesztő villám képébe változik: 
minden lépésünket fontoljuk meg, legyünk 
óvatosak!

tÁrÓ
10. Sorskerék                   5. Szél

A Sorskerék kártyája jelzi, hogy ma 
minden bizonnyal megtapasztaljuk a 

szerencse forgandóságát. Akár jobbra, akár 
rosszabbra is fordulna szerencsénk, ne fe-
ledjük annak forgandóságát!

A háttérlap szerint jól tesszük, ha a 
nap folyamán alkalmat teremtünk arra, 
hogy metafizikai tanulmányokkal, vallási, 
filozófiai kérdésekkel foglalkozzunk, mert 
ezekben igen eredményesek lehetünk.

ASztrOLÓGIA

Napi feladatainkra rákészülve, felajzva 
foghatunk neki tevékenységeinknek 

(Be). Távlati céljaink lebeghetnek sze-
münk előtt, amennyiben kellően összesze-
dettek vagyunk (BPG).

Éjszaka elszállhat életerőnk (ASI), 
hiszen a Nap kozmikus helyzete igen ked-
vezőtlen. Ne hagyjuk, hogy bomlasztó erők 
vagy gyengeség kezdje ki lényünk fénylő 
magját! Mindezek ellenére áloméletünk ér-
dekes és színes lehet. 

Szemellenzős látásmódunk kitágulhat, 
szánalom és együttérzés üthet rést eltökélt-
ségünk páncélján (BWI).

Délután önbizalmunk és biztonságérze-
tünk megerősödik (APB), elégedettek le-
hetünk magunkkal. Ám a törékeny egyen-
súly könnyen eltörhet!

Kiáradó és uralomra törekvő hangula-
tunk megváltozik, szolgálatkész és földie-
sebb minőségek határozhatják meg bel-
sőnket (Bf), ezzel szinkronban apróbb 
feladatainkat és anyagi természetű ügyein-
ket rendezhetjük.

1.37 BPG  2.06 ASI 13.42 BWI 
14.35 APB   16.42 Bf 

A NAp MAGYArJA

Amai nap szülötte Robert Capa 
(Friedmann Endre) zsidó származású 

magyar fotográfus. A 20. század egyik leg-
jelentősebb fotósa, elsősorban dokumenta-
ristaként, haditudósítóként tartják számon. 
Rövid élete során öt csatatéren fotózott. A 
milicista halála című képe hozta meg számá-
ra a világsikert. Ő volt az egyetlen fotós, aki 
a partraszállók első hullámával Normandia 
földjére lépett. Fiatalon, Indokínában egy 
harctéri fotózás közben halt meg, rálépett 
egy taposóaknára, amely felrobbant alatta. 
Még az utolsó másodperceiben is fotót ké-
szített...

38. Ellentét 51. Gerjesztő villám

Tűz

Tó Villám

Villám

Október 22., szombat A �7.19 �17.36 B�0.30 �14.09
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Szerénység. Ideái: tartózko-
dó, alázatos, aki befogja a száját.

 „A hegy a síkság közepén a Szerénység képe. 
Az egyik túl sok, a másik túl kevés, ezért a he-
gyek és a völgyek kiegyensúlyozzák egymást: 
az eredmény a síkság, amely az egyensúly 
megtartását jelképezi.”

A hexagram igen kedvező, mert a belső 
erőhöz, biztonsághoz, nyugalomhoz kí-
vülről befogadó, elfogadó közeg társul.

A mai napon megtapasztalhatjuk a válto-
zások törvényének azt a fontos aspektusát, 
mely szerint ami megtelt, az kiürül, és ami 
üres, az megtelik. 

Ha tehát mai tetteinkben sikeresek aka-
runk lenni, akkor szerényen és visszafogot-
tan járjunk el!

 Akkor tesszük a legjobban, ha hagyjuk 
a dolgokat menni a maguk útján, és nem 
avatkozunk be azokba.

Ráébredhetünk továbbá arra az igazság-
ra is, hogy az ember saját tetteivel alakítja 
sorsát, ezért inkább a minőségre, semmint 
a mennyiségre figyeljünk!

tÁrÓ
14. Kiegyenlítés                  8. Szél

A Kiegyenlítés kártyája a mértékletes-
ségről, a középút fontosságáról, a 

türelem erényéről beszél, melyeket ragyogó 
eredménnyel gyakorolhatunk a nap folya-
mán.

A háttérlap szerint igen jól tesszük, ha 
ma különösen nagy gondot fordítunk az 
időre, nem késünk el sehonnan, tisztelet-
ben tartjuk mások idejét, időbeosztását.

AHASztrOLÓGIA

ébredésünk a föld elemi energiával 
megfelelésben nehézkes lehet (Bf). 

Ilyenkor a nedvek keringése is lelassul, és 
salakanyagok rakódhatnak le (BSJ). Ez 
okozhat levertséget és fáradékonyságot.

Hajnalban egy átfutó trigon harmoni-
záló jellege könnyítheti meg helyzetünket 
(BSFSJ), ám a recepciós kapcsolatok el-
lentétes érdekeltsége mégis nehézségeket je-
lez. Reggel végezzünk garudatesthelyzetet, 
törpeállást és tehénszájgyakorlatot, hogy 
rugalmasan tudjuk kezelni feladatainkat. 

Délután túlzott töprengésünk és ag-
godalmunk lemerítheti tartalékainkat 
(BPC), hiszen a harmonikus fényszög-
kapcsolat ellenére kölcsönös, vegyes előjelű, 
esés–uralom recepció akadályozhatja érzése-
ink kifejezését. Később kellemetlen érzetek 
mutatkozhatnak meg belsőnkben (BPD). 
Ne sértődjünk meg, duzzogással és hisztivel 
nem oldunk meg semmit!

Este a Nap jegyváltását ünnepelhetjük 
(Ah), tudatosságunk jelölője mély belső 
átalakulások idejét jelzi.

1.28 BSJ 2.56 BSF 18.49 BPC
 20.38 Ah 22.48 BPD   

A NAp HAGYOMÁNYA

ANap mától a Skorpió jegyében halad. 
A Skorpió ereje átalakító erő: ennek a 

jegynek az időszakában az tud együtt halad-
ni a kozmikus folyamatokkal, harmoniku-
san együttműködni a természet erőivel, aki 
engedi, hogy belső alakító erői dolgozzanak 
rajta, mássá alakítsák, aki hagyja, hogy el-
múljanak belőle a korábban határozottan 
magáénak vallott késztetések, és helyet ad-
janak újaknak. A természet befelé fordulá-
sával párhuzamosan mi is nézzünk befelé, 
és határozzuk el, mit akarunk magunkban 
tudatosan a mulandóságnak áldozni, és mit 
akarunk megteremteni. 

15. Szerénység

Föld

Hegy

Október 23., vasárnap A �7.20 �17.34 B�1.45 �14.33
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JÓSLÁS

Asztrológiai áttekintés a Skorpió havára

O któber 23-án esti szertartás keretében köszönthetjük a Skorpió tropikus zodiákus-
jegyébe lépő Napot. Ebben a hónapban – analógiában a természetben tapasztalható 

folyamatokkal – tudatosíthatjuk az elmúlás, a halál szükségszerűségét, azt, hogy minden 
születést meghalás előz meg.

Már a belépéskor érezhetjük azt a háttérfeszültséget, mely 27-én teljesedik be (DRE). 
Érzelmi és akarati tudatfolyamataink egymásnak feszülhetnek, mert nem azt csináljuk, 
amit szeretnénk. Ugyanekkor felfokozott ösztönöket, szexuális problémákat tapasztalha-
tunk. A nehézségek kezelésében segíthet a jelölők között fennálló uralmi recepciós helyzet, 
azaz kellő nagyvonalúsággal, széles látókörű, „királyhoz méltó” viselkedéssel és elsősorban 
önmérséklettel, önfékezéssel sérülésmentesen kelhetünk át a konstelláción.

Ugyanakkor figyelnünk kell arra is, hogy kinek mit mondunk, mert a 28-án tetőző 
mentális feszültséget sejtető dinamikus fényszög erőszakos, durva beszéddel, bántó meg-
jegyzésekkel, beszólásokkal kapcsolatos kellemetlenségeket jelez (CRE). Legyünk óvato-
sak és visszafogottak a közlekedésben is, mert balesetveszélyes helyzetekbe keveredhetünk, 
ha „felmegy a pumpa”! Ezek a feszültségek főleg azokat érintik, akiknek születési képlet-
ében a fix jegyek 22. foka körül bolygó áll.

Nem könnyíti meg helyzetünket, hogy 29-e táján igazságtalansággal, szerencsétlenség-
gel, törvénysértéssel összefüggő „élményeink” lehetnek (AWF). Tartózkodjunk tudato-
san minden törvénysértéstől, esetleges veszteségeinket viseljük méltósággal. Mivel a Plútó 
trigon-szextillel oldja az oppozíciós feszültséget, lehet, hogy a radikális világi változások éb-
resztenek rá bennünket a szellemi út, az istenek világával való kapcsolat fontosságára. Ez a 
fényszög főleg azokat érinti, akiknek a képletében a fix jegyek 5. foka körül bolygó áll.

Október utolsó és november első napjaiban valószínűleg gondolati-érzelmi eltévelye-
dettséget, zavarodottságot kell magunkban kezelnünk (DRI, CRI). Tartózkodjunk 
minden tisztességtelen, álságos, megtévesztő viselkedéstől, mert ezekkel gerjesztjük a fe-
szültségeket! A feszültségek 2-án látványosan csökkennek – ha nem követtünk el komo-
lyabb hibát, és különösen ha mind a Vénuszt, mind a Merkuriuszt szertartás keretében 
léptetjük át a Nyilas jegyébe. Új távlatok, horizontok, harmonikus változások sejlenek 
fel az Uránusz trigonjába lépő bolygók előtt. Ezzel magunk mögött tudhatjuk az idő-
szak nehezebben kezelhető részét, a továbbiakban már „csak” két, komolyabb odafigyelést 
igénylő konstellációt kell éberen figyelnünk.

Nyugalmasabb napok után, november 7-e táján akaratunk meggyengülését, céljaink 
elbizonytalanodását tapasztalhatjuk (EWI). Kerüljük az át nem látott helyzeteket, az 
ajzó- és stimulálószereket, főleg ha a fix jegyek végén bolygó áll születési képletünkben! Ne 
menjünk bele olyan tevékenységekbe, melyeknek nem látjuk tisztán a célját! Ezt a feszült-
séget a Mársz Szűzbe átléptetésével „csengethetjük le” 11-i napkelteszertartásunkban.

Viszonylagos nyugalomban telhetnek napjaink 20-ig, amikor egy öntudati elbizony-
talanodással, határozatlansággal, eltévelyedéssel összefüggő feszültségeket jelző fényszög 
tetőzik (ARI). Ne hagyjuk magunkat terelni, manipulálni, és ezekben a napokban is 
legyünk igen óvatosak az ajzó- és stimulálószerekkel!

Ha ez sikerül, akkor nyugodt körülmények között zárhatjuk a Skorpió havát, elégedet-
ten tekinthetünk vissza a sikeresen kezelt nehézségekre, és megtisztulva készülhetünk a 
Nap átléptetésére a Nyilas tropikus zodiákusjegyébe.
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JÓSLÁS

NAP A B C D E F G H I J
Nap Hold Merkuriusz Vénusz Mársz Jupiter Szaturnusz Uránusz Neptun Plútó

’      ° ’      ° ’      ° ’      ° ’      ° ’      ° ’      ° ’      ° ’      ° ’      °
a f h h e b g a k j

H 24 00   14 20      09 16   11 18   21 20   23 05R58 21   25 01R31 28R13 05   15
K 25 01   13 05g08 17   39 19   36 20   56 05   50 21   32 01   29 28   13 05   16
Sze 26 02   13 20      20 19   07 20   50 21   29 05   42 21   40 01   27 28   13 05   17
Cs 27 03   13 05h37 20   34 22   05 22   02 05   34 21   47 01   25 28   12 05   18
P 28 04   13 20   47 22   01 23   19 22   35 05   26 21   54 01   23 28   11 05   19
Szo 29 05   13 05i41 23   27 24   34 23   07 05   18 22   01 01   21 28   11 05   21
V 30 06   13 20   11 24   52 25   49 23   39 05   10 22   08 01   19 28   11 05   22

H 31 07   13 04j15 26   16 27   03 24   11 05   01 22   17 01   17 28   10 05   23
K 1 08   13 17   50 27   40 28   18 24   43 04   53 22   23 01   16 28   10 05   24
Sze 2 09   13 01k00 29         02 29   32 25   15 04   45 22   30 01   14 28   10 05   26
Cs 3 10   13 13   47 00i24 00i47 25   47 04   37 22   37 01   12 28   09 05   27
P 4 11   13 26      15 01   45 02   02 26   18 04   29 22   44 01   10 28   09 05   29
Szo 5 12   13 08l28 03   04 03   16 26   50 04   21 22   51 01   09 28   09 05   30
V 6 13   13 20   31 04   23 04   31 27   21 04   13 22   58 01   07 28   09 05   31

H 7 14   13 02a27 05   40 05   45 27   52 04   05 23   05 01   06 28   09 05   33
K 8 15   14 14   19 06   56 07   00 28   23 03   57 23   12 01   04 28D09 05   34
Sze 9 16   14 26   10 08   10 08   14 28   54 03   50 23   19 01   03 28   09 05   36
Cs 10 17   14 08b01 09   23 09   29 29   24 03   42 23   26 01   01 28   09 05   38
P 11 18   14 19   55 10   33 10   43 29   55 03   34 23   33 01   00 28   09 05   39
Szo 12 19   15 01c55 11   42 11   58 00f25 03   27 23   40 00   58 28   09 05   41
V 13 20   15 14   00 12   48 13   12 00   55 03   19 23   47 00   57 28   09 05   42

H 14 21   15 26   14 13   51 14   27 01   25 03   12 23   54 00   56 28   09 05   44
K 15 22   16 08d38 14   51 15   42 01   54 03   05 24   00 00   54 28   09 05   46
Sze 16 23   16 21   16 15      47 16   56 02   24 02   57 24   07 00   53 28   09 05   47
Cs 17 24   16 04e10 16   40 18   11 02   53 02   50 24   14 00   52 28   09 05   49
P 18 25   17 17   23 17   28 19   25 03   22 02   43 24   20 00   51 28   10 05   51
Szo 19 26   17 00f57 18   11 20   40 03   51 02   36 24   27 00   50 28   10 05   52
V 20 27   18 14      54 18   48 21   54 04   20 02   30 24   34 00   49 28   10 05   54

H 21 28   19 29   13 19   19 23   08 04   48 02   23 24   40 00   48 28   11 05   56
K 22 29   19 13g52 19   43 24   23 05   16 02   17 24   47 00   47 28   11 05   58

Bolygóállások a Skorpió jegyében
október 24. – november 22.

1.00 óra (október 31-től 0.00 óra), Greenwich

*Magyarországon ugyanakkor: Sopron +1 ó 06 p 12 mp, Budapest +1 ó 
16 p 16 mp, Debrecen +1 ó 26 p 32 mp. Forrás: A magyar efemerida 
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Közösség. Ideái: alkalmaz-
kodni másokhoz, társaság, szövetség.

A mai napunk szellemi feladata az lehet, 
hogy legyőzzük saját individuális akaratun-
kat, mert akkor az Ég akarata lesz bennünk 
a meghatározó.

Ráébredhetünk  arra, hogy az egység nem 
egyformák halmaza, hanem a különbözők 
harmonikus és tudatos egyesülése. 

Ma segítséggel, mások közreműködésé-
vel érhetünk el sikert.

Változó vonalak:
1. vonal: „Közösség a kapuban.” Fogadjuk 

most el a nyíltan ajánlott barátságokat, és 
társuljunk bizalommal. Kerüljük viszont a 
titkos viszonyokat!

3. vonal: „Bizalmatlan közösség.” Nem 
jó, ha valaki úgy vesz részt a közösségben, 
hogy közben fegyvert rejteget, csapdákat 
állít, kémleli a többieket...

A jel a Megrekedés képébe változik: ha a 
helyzet úgy kívánja, inkább vonuljunk visz-
sza, ne engedjünk hírnév, gazdagság csábí-
tásának!

tÁrÓ
10. Sorskerék                      6. Föld

A Sorskerék kártyája jelzi, hogy ma 
minden bizonnyal megtapasztaljuk a 

szerencse forgandóságát. Akár jobbra, akár 
rosszabbra is fordulna szerencsénk, ne fe-
ledjük annak forgandóságát!

A háttérlap szerint ma a személyes biz-
tonságunkat megalapozó anyagi ügyeink-
ben változhat szerencsénk, és sikert 
eredményező döntéseket hozhatunk.

13. Közösség 12. Megrekedés

Ég

Tűz Föld

Ég

ASztrOLÓGIA

éjszaka nyugodtan pihenhetünk a bel-
sőnkben munkálkodó föld elemi ener-

giával szinkronban (Bf). A nap folyamán 
rendszerező és kritikai hajlamainkat csi-
szolhatjuk, képességeinket mások szolgála-
tán keresztül fejleszthetjük. Ebben segíthet 
a nyújtott lábú előrehajlás és a jógamudra 
gyakorlása.  

Délután önérzetünk jelölője jegyet vált 
(Bg), így szorongatott helyzetünk ki-
oldódik, és könnyedebb, levegős minő-
ségek határozhatják meg hangulatunkat. 
Csillapítsuk idegrendszerünk feszültségét 
szerecsendió és macskagyökér teájával, így  
pihenésünk nyugodtabb lehet. 

Az esti órákban görcsös, ideges állapo-
tokat élhetünk meg (BW6), amennyiben 
nem tudjuk életünkbe integrálni ötleteink 
áradását. 

Holnap hajnalig a kialakuló T-kvadrát fe-
szültségeit érezhetjük a bőrünkön (BRJ). 
Az idegesség mérge a testnedvekkel együtt 
kering, így az ízületekben és a fejben lera-
kódva problémát okozhat. A mezei zsurló 
főzete a vesén keresztül méregtelenít.

 17.50 Bg 20.12 BW6  

A nap magyarja

Amai nap szülötte Déri Miksa mér-
nök, feltaláló, erőműépítő. Bláthy 

Ottóval és Zipernowsky Károllyal hárman 
közösen alkották meg az első energiaátvi-
telre alkalmas transzformátort. Tivoliban 
vízierőművet, távvezetéket épített, meg-
alkotta a később róla elnevezett repulziós 
motort. A Déri-féle repulziós motor nagy 
hiányt töltött be, a felvonókat ugyanis a 
használatban lévő egyetlen motortípussal 
sem tudták biztonságosan üzemeltetni. 
Motorját sorozatban gyártották, és az egész 
világon használták. Részt vett a Duna és a 
Tisza szabályozási terveinek elkészítésében.

Október 24., hétfő A �7.22�17.32 B�3.03�15.00
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Befejezés előtt. Ideái: még 
nem befejezett, még nem kelt át, 

még nem tökéletes.
A hexagramban „egyik vonal sincs a he-

lyén”. Ez olyan helyzetet jelez, amikor még 
nincs rend, és munkálkodni kell annak 
megteremtésén.

Nagy elővigyázatosságra és óvatosságra 
van szükség a nap eseményeivel kapcsolat-
ban, mint a rókának, amely vékony jégen 
akar átkelni.

Ahhoz, hogy a külső jelenségek és erők 
érthetővé váljanak, először a belső erőket, 
a szellem tevékenységét kell megvizsgálni, 
mert minden ebből a forrásból ered.

Bár lehet, hogy a dolgok ma nem elvá-
rásaink szerint alakulnak, mégis fokozatos 
javulás várható.

Nyugodtnak és türelmesnek lenni, óva-
tosan, lassan, de folyamatosan előrehalad-
ni, munkálkodni a rend helyreállításán – ez 
a bölcs ember útja.

tÁrÓ
1. Mágus                      Föld Királynő

A Mágus kártyája jelzi, hogy ma fon-
tos, nagy súlyú lépéseket tehetünk. 

Indítékaink mindenképpen legyenek tu-
datosak és tiszták, és legyünk nyitottak új 
szempontok figyelembevételére is, amikor 
döntést hozunk, mert amit akarunk, az 
megvalósul.

A háttérlap szerint ma anyagi ügyeink 
kapcsán tapasztalhatunk bőséget, gazdag-
ságot, gondtalanságot. Ilyen esetben ne 
feledkezzünk meg másokról!

64. Befejezés előtt

Tűz

Víz

ASztrOLÓGIA

éjszaka felületes pihenésünket kellemet-
len érzetek tehetik zaklatottá (BRJ). 

Önérzetünk tükre furcsa álmokat mutathat 
(Bg), hiszen a Nap és a Hold kölcsönös, 
negatív recepcióval kapcsolódik egymáshoz. 
Vizsgáljuk meg a dolgokat több szempont-
ból is, valamint erősítsük a szemünket lá-
tásjavító gyakorlatokkal.

Érzeteinket a szél energiára jellemző ér-
deklődő és nyílt alapállás határozhatja meg 
(Bg). Rendezzük a szélerőket, és nyissunk 
számára szabad utat lótuszos haltesthelyzet-
tel és mérlegállással. 

Napunkat érzelmeink rendezésével in-
díthatjuk, hiszen szerdáig erős indulato-
kat és szenvedélyes megnyilvánulásokat 
figyelhetünk meg magunkon (DRE). 
Gondolkodásunk és érzelmi életünk jelölői 
több mint egy hónapon keresztül egymás 
mellett haladnak égi útjukon (CMD). Így 
elménket az érzelmek hullámzása nagymér-
tékben befolyásolja, ám érzelmeinket ösz-
tönök és indulatok uralják (E).

Holnapig akaratunk gyenge és összesze-
detlen lehet, ha nem végzünk jógagyakor-
latokat (EPG)  

2.12 BRJ

A NAp HAGYOMÁNYA

Vöröses lombjával, a szőlő kipréselt 
levének vörösével a természet most a 

feláldozott élet színét is hordozza, a termé-
szet idei haldoklását jelzi. Visszafogottság, 
visszahúzódás jelenhet meg bennünk, illet-
ve olyan élményekben lehet részünk, ame-
lyek erre igyekeznek vezetni minket. 

A mulandóság mibenlétének tudatosítá-
sával és az örök dolgok felidézésével próbál-
juk egyensúlyunkat, harmóniánkat megte-
remteni. A régiek szerint ekkortájt érik meg 
a makk. Ha sok makk hullik, hideg és hosz-
szú tél lesz – tartották régen.

Október 25., kedd A �7.23 �17.31 B�4.25 �15.30
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Vidám tó. Ideái: öröm, 
derű, őszinteség, nyíltság, megelége-

dettség.
A nap folyamán sikerben, boldogságban 

lehet részünk, szerencsésnek, optimistának 
érezhetjük magunkat. Csak arra vigyáz-
zunk, hogy tartózkodjunk a túlzott igé-
nyességtől, az élvezetek habzsolásától, ne-
hogy átessünk a ló másik oldalára...

Változó vonalak:
5. vonal: „Erős jelleme megvédi a csábító 

örömöktől, nem hiba!” Jól tesszük, ha nem 
bízunk meg most olyanokban, akik túlsá-
gosan alá vannak vetve a mulandó örömök 
élvezetének.

6. vonal: „A bölcs embert nem a külső örö-
mök mozgatják.” Ne képzeljük magunkat 
bölcsnek, ha még ezer szállal kötődünk a 
változások világához.

A jel az Ellentét képébe változik: tartóz-
kodjunk a könyöklő előretöréstől, a min-
denáron való haladástól.  

tÁrÓ
21. Világ                    8. Víz

A Világ kártyája szerint jól tesszük, ha 
ma felvállaljuk a „keresztet”, világi 

feladatainkat, nehézségeinket, mert meg- 
van bennünk az ehhez szükséges erő.

A háttérlap szerint ma igen eredménye-
sek lehetünk, ha egészségünk helyreállítá-
sával, illetve megőrzésével kapcsolatban 
tevékenykedünk, ha idejében észrevesszük 
a kibillenéseket, és azokat visszafogva a har-
mónia irányába igyekszünk terelni magun-
kat.

58. Vidám tó 38. Ellentét

Tó

Tó Tó

Tűz

ASztrOLÓGIA

Hajnalban önérzetünk belső feszült-
ségéből fakadóan elbizonytalanod-

hatunk (Bg), és biztosnak hitt dolgok is 
megkérdőjeleződhetnek. A szél elemi ener-
gia fékezése jelenthet szellemi feladatot 
(BMG). Ezt feszített lótusztesthelyzettel és 
egyensúlyozó gyakorlatokkal érhetjük el. A 
tápláló, nyugtató gyógyteákkal kezelhetjük 
szélsőségeinket, mint a szerecsendió, a kó-
kusz és a citromfű.

Reggel jóleső erőfeszítéseket tehetünk 
céljainkért (BPE). Gyomláljuk ki szán-
dékaink erdejéből az alantas és közönséges 
indítékokat, így izomzatunk rugalmas és 
vérünk tiszta maradhat. 

A hét közepéig érzelmi életünkben fe-
szültséget tapasztalhatunk (DRE), amely 
péntekig tovább fokozódhat (CRE). 
Érzéseinkben és nedvháztartásunkban 
savas és tüzes minőségeket figyelhetünk 
meg. 

Este önérzetünk jelölője jegyet vált 
(Bh), így a hangulatainkat meghatározó 
szél energia elillan, és a víz lehúzó erejének 
adja át a helyet. Újholdkor megfogalmaz-
hatjuk, mit szeretnénk növeszteni.

3.52 BPE 4.05 BMG 11.38 EPG 
14.20 BSI 17.09 Bh 21.57 AMB 

A NAp HAGYOMÁNYA

Amai télkezdő nap, azaz mint rámu-
tató, évszakkezdő nap időjárásával az 

egész télről adott képet a régiek számára. A 
közel egy hónappal ezelőtti pásztorünnep 
napjához hasonlóan pásztorfogadó nap és a 
szaporulat ellenőrzésének napja volt. 

A mai Újhold napja. A következő egész-
ségvarázsló ráolvasást Újholdkor kellett 
mondani: „Uj Hód: uj Kiráj! / Aggyá ne-
köm jó heteket, / jó hetekbe’ jó napokat, 
/ jó napokba’ jó órákat, / jó órákba jó szö-
röncsét, / azután mög jó egésség!”

Október 26., szerda A �7.25 �17.29 B�5.49 �15.58

7



��

JÓSLÁSOktóber 26., szerda 20.57, Budapest



��

JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: A nagy birtoklása. Ideái: 
gazdagság, felhalmozás, a felnőtt em-

ber nagysága.
Ma valószínűleg megtapasztalhatjuk, mi-

lyen az, ha „magas lovon ülünk”.  
Változó vonalak:
1. vonal: „Veszélyes bőség.” Ne fogadjunk 

el tisztességtelen ajánlatokat, ne kössünk 
„betyárszerződéseket”, fékezzük tudatosan 
a sötét erőket!

2. vonal: „Bőséggel rakott szekér, üdv!” Ha 
célunk világos, határozott, akkor nyugod-
tan cselekedhetünk.

4. vonal: „Megkülönböztető bőség.” Fon-
tos, hogy most meg tudjuk különböztetni 
azt, ami a miénk attól, ami a miénk lehet-
ne, de nem jár nekünk!

5. vonal: „Bőség az igazságban, makulát-
lan!” Elnyerhetjük környezetünk tiszteletét, 
ha bennünk az anyagi és szellemi gazdagság 
őszinteséggel párosul.

 A jel a Fejlődés képébe változik: hagyjuk, 
hogy minden a maga természetes fejlődése 
nyomán bontakozhasson ki!

tÁrÓ
6. Döntés                           6. Szél

A Döntés kártyája jelzi, hogy valamilyen 
tekintetben válaszút elé érkeztünk: 

döntenünk kell, merre tovább. Igyekezzünk 
habozás nélkül dönteni!

A háttérlap különböző szemléletmódok, 
felfogások, világnézetek harcáról, összeütkö-
zéséről beszél. Lehetőleg kerüljük a vitákat, 
mások győzködését, de azt se engedjük, 
hogy bennünket térítsenek! 

14. A nagy birtoklása 53. Fejlődés

Tűz

Ég Hegy

Szél

ASztrOLÓGIA

ébredésünket vizes minőségek jellem-
zik (Bh), így hajlamaink tompává és 

lassúvá tehetnek. A méregtelenítő gyakor-
latok és a fordított testhelyzetek bátorságot 
és bizonyosságot adhatnak a mai kényes 
helyzetek megoldásához. 

Éjszaka mérgezett állapotokat és kény-
szerű helyzeteket élhetünk meg (BPJ), 
amennyiben a tegnap esti étkezésünket 
nem tudtuk minimálisra csökkenteni. 
Álmunkban igazságtalanságok érhetnek 
(BWF), ebben az esetben ügyeljünk a máj 
méregtelenítésére.

Holnap teljesedik be a napok óta tapasz-
talt, érzelmi és mentális megpróbáltatáso-
kat jelölő konstelláció (CRE). Engedjük 
el háborgó érzéseinket, az irigységet és a 
mérgezett lelkületű hozzáállást. Vitatkozó 
kedvünket és az erőszakos hozzászólásokat 
fékezzük magunkban. Veszélyes közlekedési 
helyzetekben találhatjuk magunkat. A vero-
nikafű külsőleg finomítja a bőrt, míg belül-
ről simulékonnyá tesz. Az apróbojtorján a 
felszínes dühöket, míg a nagybojtorján gyö-
kere a mélyebb mérgeket semlegesíti.

 
0.24 DRE 1.29 BPJ 1.54 BWF  

A NAp HAGYOMÁNYA

Enapon született 1759-ben Kazinczy 
Ferenc, író, költő, a magyar irodalom 

legnagyobb reformátora, a nyelvújítás vezér-
alakja. Jogi,  teológiai tanulmányai után táb-
labírói, majd tanfelügyelői tisztséget nyert. 
Belekeveredett a Martinovics Ignác-féle ös-
szeesküvésbe, és 1794. december 14-én éjjel 
a birtokán elfogták. Hatévnyi várfogság után 
kegyelmet kapott. Széphalmon élt sanya-
rú anyagi körülmények között családjával. 
Kazinczy továbbra is élete minden percét 
nagy célja, a magyar nyelv megújításának 
és nemesítésének szentelte. Az ő agitációja 
folytán lett a nyelvújítás ügye országossá.

Október 27., csütörtök A �7.28 �17.27 B�7.11 �16.41
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Haladás. Ideái: növekedés, 
előrelépés, emelkedés, virágzás. 

Vegyünk részt közös kezdeményezések-
ben, de úgy, hogy közben őrizzük függet-
lenségünket, szabadságunkat!

Változó vonalak:
1. vonal: „Magányos és akadályozott ha-

ladás, nem hiba!” Lehet, hogy kellemetlen 
visszautasításban lesz részünk, mivel célja-
ink nem magasrendűek, és támogatást sem 
kapunk. Ne bízzunk másokban!

2. vonal: „Bánatos előrehaladás, a kitartás 
üdvözít!” Ne erőltessük a haladást, várjuk 
meg türelmesen a közeledő segítő erőt, 
amely lehet, hogy egy magas pozícióban 
levő idősebb hölgy lesz...

3. vonal: „Összehangolt haladás eloszlatja 
a bánatot.” Jó, ha mielőbb felismerjük, hogy 
most csakis környezetünk támogatásával 
háríthatjuk el az akadályokat. Kerüljük a 
bizalmatlanságot!

5. vonal: „Ha nem aggódsz veszteség vagy 
nyereség miatt, akkor siker és üdv!” Jó, ha kö-
zömbösek tudunk maradni, mert a megelé-
gedettség gyengéddé és tartózkodóvá tesz.

A jel a Teremtő képébe változik: kitartá-
sunk eredményeképpen megnyílik az út a 
cselekvés előtt.

tÁrÓ
12. Próba                       9. Szél

A Próba kártyája megpróbáltatással, 
kifordult állapottal kapcsolatos ösz-

tönző helyzetet jelez.
A háttérlap szerint  ítélkezéssel kapcsola-

tos helyzetekbe is kerülhetünk.

ASztrOLÓGIA

ébredésünk parttalan és álomittas lehet 
a bennünk működő víz elemi energi-

ával szinkronban (Bh). Éjszaka zaklatott 
gondolatok (BMC), kellemetlen érzetek 
(BRD),   valamint erős indulatok gerjedése 
teheti gyötrelmessé pihenésünket (BRE).   
A bélműködést felemelő gyomorzár jó-
gagyakorlattal serkenthetjük, míg a mé-
regtelenítő testhelyzetek, mint a kígyó és 
a kobra, a közérzetünket javítják. Jó sze-
rencsénket megalapozhatjuk, ha napkelte 
előtt ébredünk, és a nyitottabbik orrnyílás 
felőli lábbal lépünk ki az ágyból!

Délután önérzetünkben jelentős válto-
zást tapasztalhatunk (Bi), nyomott han-
gulatunk egy csapásra derűsebb lehet.

A háttérben szándékaink sokasodását és 
uralmunk kiteljesedését figyelhetjük meg 
a nap folyamán (CRE). Epetermelésünk 
felfokozódhat, ezért legyünk mértékletesek 
a túl zsíros és túl fűszeres ételek fogyasztásá-
ban (FSJ). Savkötőnek fehérmályvagyö-
kérből, koriandermagból és bojtorjángyö-
kérből készült teát ihatunk.

 
4.09BMC 4.57 BRE 6.24 BMD 13.50 BRI 

16.46 Bi 17.09 CRE 18.55 FSJ 18.58 BS6

A NAp HAGYOMÁNYA

A mai a tegnapelőttihez hasonlóan szin-
tén a tél kezdőnapjának számított ré-

gen. Egyes helyeken azt figyelték, honnan 
fúj a szél: ha északról, akkor a tél eleje, ha 
keletről, akkor a közepe, ha délről, akkor 
pedig a vége lesz erősebb, azaz sokkal hi-
degebb, fagyosabb. Egész Magyarországon 
Tokaj-Hegyalján szedték a szőlőt a legké-
sőbb, csak ezekben a napokban kezdték a 
szüretet. Megvárták, amíg a természet, a 
Nap és a föld erejét teljesen magába szíva 
a tőkén összeaszik a szőlőszem, csak ezután 
sajtolták ki belőle a királyok borának, a bo-
rok királyának aranyszínű alapját.

35. Haladás 1. Teremtő

Tűz

Föld Ég

Ég

Október 28., péntek A �7.28 �17.26 B�8.31 �17.26
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Ellentét. Ideái: elidegene-
dés, távolodás, különbségek, elvá-

lasztottság.
Ma akkor vezethetjük dolgainkat össz-

hangban az Éggel, ha minden tevékenysé-
günkben ugyanazokat az erkölcsi elveket 
alkalmazzuk, és ezen a téren nem kötünk 
kompromisszumokat.

Lehet, hogy a nap folyamán más és más 
módszereket kell alkalmaznunk a külön-
böző feladatok kapcsán, de elveinkben le-
gyünk következetesek!

Ne akarjunk ma mindenáron előretörni, 
mert akkor komoly akadályokkal találhat-
juk szemben magunkat. Sok különböző 
vélemény, elképzelés, terv lehet egyszerre 
jelen, melyeket most nem lehet organikus 
egységbe rendezni. 

Ne erőltessünk semmiképpen azonnali 
eredményeket, inkább igyekezzünk meg-
tartani jelenlegi helyzetünket. Vállalt kö-
telezettségeinket végezzük el maradéktala-
nul!

Változó vonalak nem lévén egész nap 
gyakorolhatjuk például a visszafogottságot.

tÁrÓ
0. Bolond                   Víz Királynő

A Bolond kártyája a gyanútlanul szaka-
dék felé közeledő vándort ábrázolja, 

és óva int a felelőtlen, meggondolatlan vi-
selkedéstől. 

 A háttérlap szerint jó, ha mai tevékenysé-
geinket odaadó lelkülettel végezzük.  Érzel-
mi hullámzásainkat igyekezzünk király(nő)i 
módon kezelni!

ASztrOLÓGIA

pihenésünk felületes, ébredésünk köny-
nyű lehet a belső működésünket meg-

határozó tűz elemi energiával megfelelésben 
(Bi). Fogjuk magunkat rendszerességre és 
illesszük a jelenbe gerinccsavar-jógagyakor-
lat segítségével.

Éjjel tudatfolyamatainkat érintő kons-
tellációk teljesednek be (AWF, APJ). 
Elképzeléseink beszűkülhetnek és kény-
szerű állapotok felé vezethetnek (FSJ). 
Így figyelmen kívül hagyhatjuk a szabá-
lyok jótékony, nevelő hatását (AWF). 
Látásmódunk átalakulhat (APJ), ezért 
próbáljunk magasabb nézőpontot felvenni! 
Támogassuk a máj méregtelenítő és beil-
lesztő feladatát nagybojtorjángyökér és aloe 
vera főzetével. Adjunk teret elképzeléseink-
nek, sétáljunk nagyokat, és nézzünk távol-
ra! Ezek a gyakorlatok segítik kitágítani a 
határainkat, valamint csökkentik a fruszt-
rációt és a depressziót. 

Érzelmi életünkben zavaros és érthetet-
len események jelenhetnek meg a jövő hét 
közepéig (DRI, CRI). Ne dőljünk be a 
látszatnak!

3.43 AWF 5.08 APJ 

A nap magyarja

Amai nap szülötte Steindl Imre épí-
tész, műegyetemi tanár. Pedagógiai 

munkássága jelentős, kiváló tanítványai 
voltak, köztük Schulek Frigyes. Az eklek-
tika Ybl Miklós utáni korszakának egyik 
legnagyobb alakja, akinek tehetsége szen-
vedélyes szakmaszeretettel és nagy szor-
galommal párosult. Építészeti stílusára a 
historizmus jellemző, előbb a reneszánsz, 
később a gótika felé fordult. A műemléki 
épületek restaurálása és bővítése terén is so-
kat munkálkodott. Legfőbb műve, egyben 
Budapest egyik építészeti szimbóluma az 
Országház.

38. Ellentét

Tűz

Tó

Október 29., szombat A �7.29 �17.24 B�9.42 �18.21



��

JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Kimerültség. Ideái: fáradt-
ság, bekerítettség, a jellem megpró-

báltatása.
„A kimerültség abból fakad, hogy a felső 

tó alatt lévő víz a tó kimerülését, elfolyását 
jelzi.”

Ma megtapasztalhatjuk azoknak a sors- 
erőknek a működését, melyek sok megol-
dandó feladatot, nehézségeket, veszélyes 
helyzeteket hozhatnak számunkra. Olyan 
helyzetekben találhatjuk magunkat, me-
lyek kapcsán magunkra maradunk gondja-
inkkal, esetleg tanácstalanság, kimerültség 
lehet úrrá rajtunk. 

A kimerültség révén viszont megtanul-
hatjuk azt is, hogyan merítsük ki magunk-
ban negatív érzelmeinket, például a hara-
got, a tunyaságot, a szorongást...

Mindazonáltal jól tesszük, ha ma a sor-
sunk szabta irányt követjük, és nem aka-
runk nagy célokat megvalósítani, felelőtle-
nül előretörni.

tÁrÓ
15. Kísértő              4. Tűz

A Kísértő kártyája azt jelzi, hogy ma va-
lószínűleg az élvezetek, a testiség, az 

„ördögien szép”, vonzó jelenségek tesznek 
próbára minket. Ne felejtsük el, hogy „nem 
minden arany, ami fénylik”, ne dőljünk be 
a látszatnak, ne éljünk vissza mások bizal-
mával, hanem nézzünk inkább szembe a 
bennünk működő sötét erőkkel.

A háttérlap szerint  az a tökéletes tett, 
amikor szelíden, de éberen tartjuk ellenőr-
zésünk alatt tudatfunkcióinkat.

ASztrOLÓGIA

Hajnalban kijózanító élményeink le-
hetnek (BPG). Reggeli jógagya-

korlatainkban összhangba kerülhetünk 
sorsunkkal, kiváltképp ha egyensúlyozó 
testhelyzeteket is végzünk. Heves álmaink 
lehetnek (Bi),  így gyorsan erőre kapha-
tunk a belsőnkben lobogó tűz energiával 
szinkronban.

Akaratunkat a megvalósítás mezejére te-
relhetjük (BSE), hiszen elég erőt érzünk 
tagjainkban, így kibontakoztathatjuk el-
képzeléseinket.

Megérzéseink távoli világokba repíthet-
nek (BPI), különböző területeket kap-
csolhatunk össze az analógiák által.

A Hold jegyváltásával hangulataink lel-
kesítő tüzét a célirányos föld elemi energia 
határozhatja meg (Bj).

Este figyeljünk táplálkozásunkra és han-
gulatunk ingadozásaira (BR6), mert a 
hirtelen helyzetek savasodást és felmaró-
dásokat okozhatnak a nyálkahártyák falán. 
Koriandermag és bojtorjángyökér főzetével 
oldhatjuk ki merevségünket.  

4.18 BPG 7.04 BSE 14.32 BPI
   17.40 Bj 19.54 BR6 

A NAp HAGYOMÁNYA

Ezen a napon, 1922-ben halt meg 
Gárdonyi Géza író, költő. Volt segéd-

tanító, katolikus kántor, tanító, sőt újság-
író:  1886-ban megindította a Tanítóbarát 
című tanügy-politikai havilapot, szerkesz-
tője volt a Garabonciás diák című győri élc-
lapnak. Novellái, versei sorra jelentek meg 
a budapesti lapokban. 1897-ben Egerben 
telepedett le. 1899 karácsonyán kezdte el 
közölni a Pesti Hírlap az Egri csillagokat. 
1906-ban kidolgozta titkosírási rendsze-
rét, élete végén az indiai vallási-bölcseleti 
tanításokat tanulmányozta. Sírja felirata 
Egerben: „Csak a teste”.

47. Kimerültség

Tó

Víz

Október 30., vasárnap A �6.31 �16.22 B�10.43 �19.24
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Vidám tó. Ideái: öröm, 
derű, őszinteség, nyíltság, megelége-

dettség.
A nap folyamán sikerben, boldogságban 

lehet részünk, szerencsésnek, optimistának 
érezhetjük magunkat. Csak arra vigyáz-
zunk, hogy tartózkodjunk a túlzott igé-
nyességtől, az élvezetek habzsolásától, ne-
hogy átessünk a ló másik oldalára...

Változó vonalak:
1. vonal: „Az összehangolt öröm sikert 

teremt!” Kapcsolódjunk szabadon közössé-
günkhöz, önzés, gyanakvás és egyéni érdek 
nélkül!

4. vonal: „Mérlegelve az örömöket, vá-
lasztani kell, nem hiba!” Amíg az ösztönök 
által vezérelt és a magasabb rendű örömök 
között nem tudunk választani, addig nyug-
talanság és aggódás van bennünk.

A jel a Mélység képébe változik: ne indu-
latoskodjunk, hanem keressük meg a leg-
kisebb ellenállás pontját, és azon keresztül 
lépjünk ki a veszélyből!

tÁrÓ
10. Sorskerék             Szél Királynő

A Sorskerék kártyája sorsfordulóról, a 
megfordulás időszerűségéről, szeren-

csés változásról vagy a szerencse forgandó-
ságáról beszél, jelezve, hogy most nem kell 
megalkudnunk.

A háttérben megjelenik a Bölcsesség 
Istennője. Ha döntésünk kapcsán e ben-
nünk levő istennő felé tudnánk fordulni 
tanácsért, és tanácsát meg is megszívlelnénk, 
akkor hogyan is tudnánk rosszul dönteni?

ASztrOLÓGIA

éjszaka a Hold magába szívja a feszült-
ségeket, így bőrünkön érezhetjük a 

konstellációk jelezte gondokat. Pihenésünk 
zaklatott lehet, ha nem engedjük el a 
problémákat (BMJ). Igazságérzetünk  a 
harmonikus fényszögkapcsolat ellenére sé-
rülhet (BSF), hiszen a jelölők ellentétes 
érdekeltségű recepcióban vannak.

Ébredésünk nehézkes lehet a belsőnket 
meghatározó föld elemi minőséggel szink-
ronban (Bj). Reggeli gyakorlatainkban 
igyekezzünk csökkenteni a merevséget, ezt 
nagylábujjon állással és egyéb egyensúlyozó 
testhelyzetekkel tehetjük meg.

Reggel passzívnak és mérgezettnek érez-
hetjük magunkat (APB), hajlamunk le-
het régi sérelmeket előásni altudatunk fe-
neketlen kútjából.

A nap folyamán zavarokat és félreértések-
ből eredő gondokat tapasztalhatunk érzelmi 
életünkben (DRI). Nedvkeringésünkben 
mérgek és salakok okozhatnak elzáródást 
(CRI), mint ahogy azt a holnapi konstel-
láció is mutatja. A meleg gőzölés jót tesz a 
légutaknak.

 
2.20 BSF 2.59 BMJ 6.34 APB   22.27 DRI 

A NAp HAGYOMÁNYA

A mai nap Farkas névnapja. A farkast 
eredetileg a mára már elfeledett (ta-

lán toportyán?) tabunév helyett használták. 
Az állatot megnevezni, akárcsak a szarvast, 
csak valamely nagyon jellemző tulajdonsá-
ga alapján lehetett. A Farkas a magyarok 
számára tehát totemnév volt. A sztyeppei 
népek az ősüket legtöbbször valamely ál-
lattól eredeztették, egyesek szerint innen a 
Kürt (Kurt) törzs „farkas” neve is. A bel-
ső-ázsiai türkök eredetmondája szintén egy 
nőstényfarkast tett meg ősnek, s Dzsingisz 
kán őse is egy „kékesszürke farkas” és egy 
„rőtes szarvasünő” fia volt. 

58. Vidám tó 29. Mélység

Tó

Tó Víz

Víz

Október 31., hétfő A �6.32 �16.21 B�11.38 �20.31
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Befejezés előtt. Ideái: még 
nem befejezett, még nem kelt át, 

még nem tökéletes.
A hexagramban „egyik vonal sincs a he-

lyén”. Ez olyan helyzetet jelez, amikor még 
nincs rend, és munkálkodni kell annak 
megteremtésén.

Nagy elővigyázatosságra és óvatosságra 
van szükség a nap eseményeivel kapcsolat-
ban, mint a rókának, amely vékony jégen 
akar átkelni.

Ahhoz, hogy a külső jelenségek és erők 
érthetővé váljanak, először a belső erőket, 
a szellem tevékenységét kell megvizsgálni, 
mert minden ebből a forrásból ered.

Változó vonal:
1. vonal: „Befejezés előtt a gyors rendcsiná-

lás kudarchoz vezet, baj!” Inkább tekintsük 
át alaposan a helyzetet, semmint hebehur-
gyán több kárt okoznánk, mint jót.

A jel az Ellentét képébe változik: tartóz-
kodjunk a könyöklő előretöréstől, a min-
denáron való haladástól. Végezzük köte-
lezettségeinket, igyekezzünk megtartani 
jelenlegi helyzetünket!

tÁrÓ
15. Kísértő                    1.Víz

A Kísértő kártyája azt jelzi, hogy ma va-
lószínűleg az élvezetek, a testiség, az 

„ördögien szép”, vonzó jelenségek tesznek 
próbára minket.

A háttérlap tanácsa szerint jól tesszük, 
ha igyekszünk magunkban tiszta érzelme-
ket, például érdekektől mentes szeretetet 
ápolni. 

ASztrOLÓGIA

Ha az elmúlt napok feszültségeit kezel-
ni tudtuk, nyugodtan aludhatunk. 

Pihenésünk mély lehet, ám ébredésünkkor 
fáradtnak és meggyötörtnek érezhetjük 
magunkat (Bj). 

A ma reggel beteljesedő önérzeti feszült-
ség (BRG) sorsfordító döntések elé állít-
hat. Gátlásokat és nagy súlyú akadályokat 
tapasztalhatunk utunkon, amennyiben 
nem a sorsunkkal egy irányban haladunk. 
Végezzünk fejkörzést, hogy a laza nyakon 
keresztül könnyen áramoljanak az energi-
ák! Eresszük le vállainkat is. Gyakoroljuk 
a boka közé ülést, a nagylábujjon állást és 
a tevetesthelyzetet, hogy a feszültségek ere-
dendő okára ráeszméljünk.

A tegnapig erősödő, érzelmi életünket 
érintő zavarok (DRI) ma gondolatainkat 
is összekuszálhatják (CRI). Különös óva-
tossággal vegyünk részt a közlekedésben, és 
vigyázzunk szavainkra!

Késő este önérzetünk jelölője jegyet vált 
(Bk), így fázósabbak lehetünk, és nehe-
zen aludhatunk el. 

9.16 BRG 9.44 CRI 20.56 BPC 
22.01 BPD 23.09 Bk

 
A NAp HAGYOMÁNYA

November elején a Nap eléri az állatö-
vön az Alvilág kapuját, a helyet, ahol 

a Tejút két ágra hasad, s a világfa gyökere-
zik. Ne feledjük: azon az éjszakán megnyílik 
az átjáró az elhunyt ősök szellemei számára 
az árnyékvilágból evilág felé, így a halottak 
napjának előestéje a legerősebb időpont 
azok közül, amikor leomlanak a válaszfalak 
az élők és holtak világa közt, és utóbbiak 
felkereshetik övéiket egykori lakhelyükön. 
Ekkor a rokonok, leszármazottak régen 
nem dolgoztak, hogy a szellemek nyugal-
mát ne zavarják. Este gyertyát gyújthatunk 
majd az ősöknek, a család halottainak.

64. Befejezés előtt 38. Ellentét

Tűz

Víz Tó

Tűz

November 1.,  kedd A �6.34 �16.19 B�12.09 �21.43
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Várakozás. Ideái: kivárás, 
kételkedés, habozás, tanácstalanság.

Tudatosíthatjuk, hogy a mai nap a „nem-
cselekvő cselekvésé”, amely nem tétlenkedést, 
hanem tudatos visszafogottságot jelent. 

„Befelé” – saját képességeink fejleszté-
sében – viszont eredményesek lehetünk.  

Változó vonalak:
2. vonal: „Várakozás a parton.” Igyekez-

zünk meggátolni, hogy a környezetünkben 
tapasztalható általános nyugtalanság átra-
gadjon ránk!  

5. vonal: „Várakozás a lakomán.” Most 
lazíthatunk, megpihenhetünk, de célunkat 
egy pillanatra se veszítsük szem elől, mert 
két harc között vagyunk!

6. vonal: „Várakozás a szakadékban.” 
Amikor a legnagyobb a baj, akkor jön a se-
gítség! Ragadjuk meg a váratlanul kínálko-
zó alkalmat, és hagyjuk el a veszélyt!

A jel a Szépség képébe változik: ne sző-
jünk most nagyszabású terveket, eléged-
jünk meg mindenben a kicsivel.

tÁrÓ
7. Diadalszekér                9. Szél

A Diadalszekér kártyája fényes haladás-
ról, a világos és sötét erők összefogott 

együttműködésének lehetőségéről beszél, 
valamint annak fontosságáról, hogy csak az 
Ég által megszabott úton haladjunk.

A háttérlap szerint ítélkezéssel kapcsola-
tos helyzetekbe kerülhetünk. Ha nekünk 
kell ítélni, akkor igyekezzünk bölcsen dön-
teni, ha pedig felettünk ítélkeznének, akkor 
viseljük méltósággal az ítéletet!

5. Várakozás 22. Szépség

Víz

Ég Tűz

Hegy

ASztrOLÓGIA

ébredésünkkor feszültnek és izgatott-
nak érezhetjük magunkat (Bk), 

amennyiben a tegnapi feszültségeket még 
nem tudtuk teljes mértékben megoldani 
(CRI). Alkatunkhoz mérten fogyasszunk 
melegítő és nyugtató italokat, mint a gala-
gonyabogyó és a fahéj főzete. Fokozhatjuk 
biztonságérzetünket a tehénszájtesthelyzet 
és a rejtett lótusz gyakorlásával.

Igazságérzetünk sérülhet (BRF), ha  
szellemi és anyagi ügyeinket nem tudjuk 
harmonikusan vezetni.

Délelőtt érzelmi életünk jelölője elhagyja 
száműzetését, így lelkes és felszabadult ál-
lapotokat élhetünk meg, kiváltképp hogy 
uralmi cserébe kerül a Jupiterrel (Di).

Önbizalmunk mégis csorbát szenvedhet 
a délután folyamán (ARB), hiszen téve-
sen mérjük föl erőinket.

Gondolkodásunk jelölője is jegyet vált 
(Ci), így elménk mély elemzésből a lehe-
tőségek világába emelkedhet. Ám tudato-
sítsuk a száműzetést, hogy gondolatnyila-
inkkal ne lőjünk túl az igazságon! 

1.25 BP6 7.54 BRF 9.53  Di 
17.39 ARB 17.56 Ci 

A NAp HAGYOMÁNYA

A mai a halottak napja. A világfa tövé-
nél nyíló odú nemcsak kapu, hanem 

olyan is, mint egy halálos ölelés, amely éle-
tet nemz. A halál sosem végleges: az égi és a 
földi természet változásai örökké ismétlőd-
nek, a látszólagos halálban mindig új élet 
ígérete rejtezik. Régen e napon pároztatták 
az állatokat, Skorpió hava valóban halált, 
de egyben új életet is hozó: a természet 
tetszhalála, téli álma kezdődik, hogy majd 
megint újjászülessen. Nézzünk önmagunk-
ba, saját lényünk, létünk mélyére, hogy 
szembenézzünk önnön „alvilágunkkal”, 
személyiségünk árnyoldalaival. 

November 2., szerda A �6.35 �16.18 B�12.39 �22.53
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Mozdulatlan hegy. Ideái: 
nyugalom, gyakorlás, befelé fordu-

lás, hallgatagság.
Tevékenykedjünk ma nyugodtan és figyel-

mesen. Korlátozzuk gondolataink csapongá-
sát, érzelmeinket ne engedjük felkavarod-
ni! Így biztosíthatjuk tudatunk nyugalmát. 
Türelmesen várjuk ki a cselekvésre legalkal-
masabb pillanatot! Ugyanakkor figyeljünk 
arra, hogy ne váljunk korlátolttá, túlzottan 
merevvé se! 

A mai nap alkalmas arra is, hogy rendez-
zük korábban elmaradt dolgainkat, mind-
azt, amire korábban „nem volt időnk”. 
Továbbá új horizontokat is nyithatunk ma-
gunk előtt, végiggondolhatjuk terveinket, 
később aktuális feladatainkat.

Változó vonal:
 5. vonal: „Nyugalomban tartani az ajka-

kat, miért volna ez hiba?” Ne gondoljunk 
túl mostani helyzetünkön, ne csapongjunk 
múltban, jövőben...

 A jel a Fejlődés képébe változik: hagyjuk, 
hogy minden a maga természetes fejlődése 
nyomán bontakozhasson ki!

tÁrÓ
2. Főpapnő                         2. Föld

A Főpapnő kártyája belső élmények-
ről, bölcsességről, intuícióról, illetve 

férfiak esetében az „inspiráló nő” megjele-
néséről, valamint titkokba való bepillantás 
lehetőségéről beszél.

A háttérlap szerint harmonikus változá-
sokat tapasztalhatunk, illetve eszközölhe-
tünk ma anyagi ügyeinkkel kapcsolatban. 

ASztrOLÓGIA

éjszaka felületesen pihenhetünk, és de-
rűsen ébredhetünk a belsőnkben moz-

gó levegő elemi energiával szinkronban 
(Bk). Fékezzük a szélsőségeinket, majd 
végezzünk darugyakorlatot és mérlegállást, 
hogy a megszerzett egyensúlyi állapotot 
minden szinten megvalósítsuk! A derék 
érzékenységét nyújtó testhelyzetekkel old-
hatjuk ki.

Délelőtt kellemes meglepetésekben le-
het részünk, váratlan örömöt szerezhetünk 
szeretteinknek (DS6) Ráláthatunk érzé-
kenységünkre is, ha leépítjük önző visel-
kedésünket! A nyak merevsége nem engedi 
le a fejből a testbe az érzéseket, ilyenkor 
végezzünk fejkörzést, és lazítsuk el a tarkó 
izmait!

Délután új ötletek lángolhatnak 
fel elménk gyúlékony talaján (CS6). 
Fogékonyak lehetünk embertársaink gon-
dolataira, új ismerősöket találhatunk a leg-
váratlanabb helyzetben.  

Rátalálhatunk sorsunk lüktetésére 
(BSG), összhangba kerülhetünk társunk-
kal és a külvilággal.

8.54 DS6 14.58 CS6 18.06 BSG 

A NAp HAGYOMÁNYA

A mai Győző napja. Itt az ideje, most 
az ég erői is ezt a feladatot üzenik: 

nyitott az alvilág kapuja, most bárki leme-
het önnön alvilágába, és szembenézhet a 
kötődéseivel, melyek testéhez, érzeteihez, 
gondolataihoz láncolják. Így a felszaba-
dulásból, eloldottságból származó erőket 
átalakíthatja és felhasználhatja a felemel-
kedéshez. Átalakulás csak valami halála, 
elpusztítása révén következhet be. Bármily 
fájdalmas és szenvedésteli, meg kell ölni 
ragaszkodásaink tárgyát, csakis így tudunk 
most páratlan erővel újrakezdeni, átlépni a 
halál küszöbén.

52. Mozdulatlan hegy 53. Fejlődés

Hegy

Hegy Hegy

Szél

November 3., csütörtök A �6.37 �16.16 B�13.07 �23.58
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Haladás. Ideái: növekedés, 
előrelépés, emelkedés, virágzás. 

A nap folyamán dolgaink szerencsés, 
kedvező alakulását tapasztalhatjuk, anyagi 
és szellemi tevékenységeink gyümölcsözők 
lehetnek akkor, ha nem élünk vissza má-
sok bizalmával vagy saját hatalmunkkal. A 
hexagram ugyanis a kicsiknek a magasak-
hoz való helyes közeledésére is utal, jelezve, 
hogy a haladás az odaadó munka gyümöl-
cse.

Vegyünk részt közös kezdeményezések-
ben, de úgy, hogy közben őrizzük függet-
lenségünket, szabadságunkat!

Változó vonal:
3. vonal: „Összehangolt haladás eloszlatja 

a bánatot.” Jó, ha mielőbb felismerjük, hogy 
most csakis környezetünk támogatásával 
háríthatjuk el az akadályokat. Kerüljük a 
bizalmatlanságot!

A jel a Vándor képébe változik: ne időz-
zünk feleslegesen sehol, dolgunk végeztével 
menjünk tovább!

tÁrÓ
20. Újjászületés                  2. Tűz

Az Újjászületés kártyája szerint a nap 
folyamán valamilyen hang fog figyel-

meztetni bennünket az aktuális megújulás-
ra, megtisztulásra. Ha felismerjük a jelet, 
lépjünk azonnal!   

A háttérlap szerint mai napunk ered-
ményessége nagyban függ attól, tudunk-e 
magunkon uralkodni. Ez csak akkor lehet-
séges, ha nem egoista célok motiválják 
tevékenységeinket.

35. Haladás 56. Vándor

Tűz

Föld Hegy

Tűz

ASztrOLÓGIA

pihenésünk felszínes és zaklatott lehet a 
levegő elemmel megfelelésben (Bk), 

és támadottnak érezhetjük magunkat az éj-
szaka folyamán (BWE).

Hajnalban bizonytalan és émelygő ér-
zések vehetnek erőt rajtunk (BMI).  Az 
orbáncfű és a macskagyökér teája pozitívan 
befolyásolja kedélyállapotunkat. Reggeli 
jógagyakorlataink közé vegyük be az 
egyensúlyozó mérlegállást, a méregtelenítő 
felemelő gyomorzárt és a csillapító és lazító 
hatású rejtettlótusz-testhelyzetet.

Reggel hangulatunk jelölője jegyet vált 
(Bl), így nyitott és érdeklődő alapállá-
sunk ködösebbé válhat.

Déltájban bizonytalanok lehetünk 
(BRC); kerüljük a szeles ételeket, és al-
kalmazzunk szélhajtó édesköményt és ba-
bérlevelet. Nedvháztartásunk zavarai túl-
zásokból eredhetnek (BRD). A visszereket 
apróbojtorján-krémmel kezeljük. 

Délután szerencsésnek és elégedettnek 
érezhetjük magunkat (BPF), ha nem fu-
tunk kényszerű helyzetekbe (BPJ).

1.07 BWE 4.42 BMI 8.19 Bl 13.03 BRC
 13.34 BRD 16.56 BPF 19.06 BPJ 

A NAp HAGYOMÁNYA

Ma ünneplik az Oguzok a névnapju-
kat. A veretes hangzású, szép, régi 

név jelentése a következő: nyíl. A nyíl egy 
igen-igen régi, mitikus képzetre, szertartás-
ra utal vissza. A török népeknél nyíl jelölte 
a törzseket is, a székelyek is nyílhúzással 
vagy nyíllövéssel jelölték ki később a ne-
mek, illetve hadak földjeit. A kunok kü-
lönböző néprészei közül a fehér kunokat 
is nevezték oguzoknak, akiknek hét törzse 
Magyarországon telepedett le. Az oguz szó 
megtalálható egyébként Bendegúz nevében 
is, Attila apjának nevét eredetileg Bend-
oguznak ejthették.

November 4., péntek A �6.38 �16.15 B�13.29 �---

7



��

JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: A nagy bősége. Ideái: túlter-
heltség, belső túlsúly, továbbmenni, 

továbbhaladni.
A mai napon valószínűleg nehézségekkel 

terhelt, felelősségteljes feladatok várnak 
ránk. Könnyen érezhetjük úgy, hogy nincs 
erőnk a feladatok megoldásához, alkalmat-
lanok vagyunk.  

Változó vonalak:
1. vonal: „Fa alátétet használ, nem hiba!” 

Finoman és gyengéden kell most dolgaink-
ba belekezdeni, figyelni kell a legapróbb 
részletekre is! 

3. vonal: „A tartógerenda veszélyesen meg-
hajlik, szerencsétlenség!” Ha indulatosak 
vagyunk, és nem hallgatunk a környeze-
tünkből érkező tanácsokra, akkor a nagy 
veszélyben magunkra maradunk. A túlzott 
megterhelés megfelelő támogatás hiányá-
ban nagy bajt okozhat!

A jel a Vidám tó képébe változik: kelle-
mes élethelyzetekben a túlzásoktól, az er-
kölcsi botlásoktól való tartózkodást gyako-
rolhatjuk igen eredményesen.

tÁrÓ
9. Remete                      Víz Királynő

A Remete kártyája a visszavonulásra, 
a magányra, értékeink elrejtésére, a 

belső fényre való figyelésre jelez jó alkalmat 
a mai napon, ugyanakkor figyelmeztet a 
korlátoltság veszélyére is.

A háttérben a Víz Királynő arra bíztat, 
hogy dolgainkat odaadó lelkülettel végez-
zük, és viseltessünk szeretettel, megértéssel 
embertársaink iránt.

28. A nagy bősége 58. Vidám tó

Tó

Szél Tó

Tó

ASztrOLÓGIA

éjszaka nyugodtan aludhatunk és 
kótyagosan ébredhetünk (Bl) a 

belsőnket átható víz energiával megfele-
lésben. Félelmeinket, kusza gondolata-
inkat azonban fékezzük, ne gondoljuk 
tovább az aggodalomra okot adó képeket. 
Problémamegoldó készségünket három-
szögállással és terpeszülésben végzett előre-
hajlással fejleszthetjük. Idegrendszerünket 
fejenállással és légzőgyakorlatokkal erősít-
hetjük.

Délelőtt akár elégedettek is lehetnénk 
magunkkal (ASB), ám a Hold előnyte-
len recepciós helyzete megmérgezheti han-
gulatunkat. Vizes hajlamaink lustaságra 
csábítanak, inkább tevékenykedjünk má-
sok érdekében! 

A jövő hét elejéig akaratunk kicsorbul-
hat (EWI), bizonytalanság és szétszórt-
ság  oszthatja meg koncentrált uralmunkat. 
Viszont énközpontúságunkat levetkőz-
hetjük, és közös vállalkozásokban kreatív 
energiákat ébreszthetünk magunkban. 
Mindezek mellett keringésünket galago-
nyabogyó és fehér fagyöngy teájával javít-
hatjuk.

9.05 ASB

A NAp HAGYOMÁNYA

ATétény a Töhötöm változata, jelenté-
se fejedelem, herceg. Anonymusnál 

Tétény a hét vezér egyike, aki Erdélyben 
honfoglaló szertartást végzett. Tétény, az 
egyesített Kürt-Gyarmat törzs feje előbb 
– a honfoglalás idején – a karcsa, avagy 
horka volt, utóbb nyerte el a vezérek közül 
a gyula, a második fejedelem tisztségét. 

Unokája, az erdélyi gyula lányát Géza 
fejedelem vette nőül. Sarolta, István király 
édesanyja révén Tétény tehát első királyunk 
ükapja és a mai másik ünnepelt nevet viselő 
Szent Imre herceg dédapja volt. 

November 5., szombat A �6.40 �16.13 B�13.49 �1.01
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: A közép bizonyossága. Ideái: 
belső bizalom, a csíra „kiköltése”, a 

szív szabadsága.
Jó, ha napi feladataink elvégzéséhez meg 

tudjuk szerezni környezetünk támogatását, 
de így is komoly önfegyelemre lesz szük-
ségünk, ha gördülékenyen akarjuk vezetni 
dolgainkat.

Sok múlik ma azon, hogy be tudjuk-e 
tartani erkölcsi normáinkat, mert ez siker-
hez, az erkölcstelenség pedig rövid úton 
szerencsétlenséghez vezet.

Ha ma döntőbírói szerepbe kerülnénk, 
akkor gondosan mérlegeljük a körülmé-
nyeket, ne legyünk elhamarkodottak a 
büntetések kiszabásában.

Változó vonal nem lévén egész nap gon-
dosan ügyelhetünk beszédünkre, táplálko-
zásunkra, tudván, hogy „nem az mérgez 
meg minket, ami bemegy, hanem ami ki-
jön a szánkon”.

tÁrÓ
10. Sorskerék                  5. Víz

A Sorskerék kártyája jelzi, hogy ma 
minden bizonnyal megtapasztaljuk a 

szerencse forgandóságát. Akár jobbra, akár 
rosszabbra is fordulna szerencsénk, ne fe-
ledjük annak forgandóságát!

A háttérlap szerint igen jól tesszük, ha 
a nap eseményeivel kapcsolatos megérzé-
seinkre, megsejtéseinkre, felbukkanó intu-
ícióinkra figyelünk, mert azokból azonnal 
alkalmazható ötleteket „kaphatunk” kéz-
nél lévő feladataink megoldásához. Gya-
koroljuk a jelfigyelést!

ASztrOLÓGIA

ébredésünket a víz energiára jellemző 
álmodozás és elúszás hathatja át (Bl). 

Felületes pihenésünket stabilizáló gyakor-
latokkal ellensúlyozhatjuk, ilyenek az el-
mélyülést segítő eketesthelyzet, a tökéletes 
ülés és az energizáló fejenállás. Az egész nap 
folyamán gyakorolhatjuk az önzetlenséget 
és az odaadó viselkedést, a hozzánk közel 
állóknál kezdhetjük! A mai időminőség 
kedvez a családi programoknak.

Este önérzetünkben jelentős változást ta-
pasztalhatunk (Ba), hiszen vízről tűzre vál-
tozik a belsőnket meghatározó elemi energia.  
Fejünket rengeteg ötlet feszítheti (BM6).

Gondolkozásunkban is kezdeményező 
és őszinte folyamatokat tapasztalhatunk 
(CMD), hiszen a jelölők hetekig egymás 
mellett haladnak, így szinte összekevered-
nek belső folyamataink. Érzéseinket köny-
nyebben kifejezhetjük, törekedhetünk a 
megértésükre, másfelől gondolataink har-
monikusabban áramolhatnak, ám érzel-
mektől fűtöttek lehetnek, így nem tudunk 
hideg fejjel gondolkodni a következő idő-
szakban.

20.03 Ba 22.16 BM6

A nap magyarja

Amai nap szülötte Germanus Gyula, 
nemzetközi hírű magyar orientalista.

Életét az iszlám tudománykörének szentel-
te, de egy percre sem felejtett el magyarnak 
lenni. A nemzeti színű lobogót mindenho-
va magával vitte a ruhája alá rejtve. Arabra 
fordította több magyar író, költő művét. 
Bejárta Törökországot, a Balkánt, a Közel-
Kelet arab országait, végigjárta a mekkai 
zarándoklatot első európaiként. Több évig 
élt Indiában, ismerte Gandhit, s elzarán-
dokolt Kőrösi Csoma Sándor sírjához is 
Dardzsilingbe. Hazahozatta külföldről az 
elkobzott bugaci ménes 160 paripáját.

November 6., vasárnap A �6.42 �16.12 B�14.09 �2.05

61. A közép bizonyossága

Szél

Tó
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Mozdulatlan hegy. Ideái: 
nyugalom, gyakorlás, befelé fordulás, 

hallgatagság.
Tevékenykedjünk ma nyugodtan és figyel-

mesen. Korlátozzuk gondolataink csapongá-
sát, érzelmeinket ne engedjük felkavarod-
ni! Így biztosíthatjuk tudatunk nyugalmát. 
Türelmesen várjuk ki a cselekvésre legalkal-
masabb pillanatot! Ugyanakkor figyeljünk 
arra, hogy ne váljunk korlátolttá, túlzottan 
merevvé se! 

A mai nap alkalmas arra is, hogy rendez-
zük korábban elmaradt dolgainkat, mind-
azt, amire korábban „nem volt időnk”.  

Változó vonal:
1. vonal: „Nyugalomban tartani a lábat, 

és helyben maradni, nem hiba!” Őrizzük meg 
tudatunk elmélyült és megfogott állapotát, 
és rendíthetetlenül tartsunk ki a kezdeti ár-
tatlanság és tisztaság mellett.

A jel a Szépség képébe változik: ne szőjünk 
most nagyszabású terveket, elégedjünk meg 
mindenben a kicsivel. Igen eredményesek 
lehetünk művészetekkel kapcsolatos tevé-
kenységekben.

tÁrÓ
20. Újjászületés                   Tűz Mágus

Az Újjászületés kártyája a megtisztu-
lás, a megújulás lehetőségét jelzi,  

amennyiben éberek vagyunk, és figyelünk 
a jelekre, melyek valószínűleg valamilyen 
hang formájában jelennek meg.

A háttérben „komoly erők gyülekez-
nek”; vigyázzunk nagyon, mit is akarunk 
ma, mert az megvalósul! 

ASztrOLÓGIA

é bredésünk csak akkor lehet könnyű, 
ha a tegnap esti feszültségeket érdem-

ben kezelni tudtuk (BM6). Indulatainkat 
tereljük mederbe, és céljainkat fogalmaz-
zuk meg világosan (Ba). Végezzünk teve- 
és kobraállást, valamint boka közé üléses 
gyakorlatokat. 

Reggel feszült, mérgezett állapotokat él-
hetünk meg (BRJ), és lehet, hogy nem 
érezzük jó helyen magunkat. Élettanilag 
ez a típusú feszültség a vízháztartásban 
okozhat zavarokat, akaratunk elbizonyta-
lanodhat, ennek következtében a gyomor-
ban és az epehólyag területén gyulladások 
is keletkezhetnek (EWI). Fogyasszunk 
cickafarkból, édesköményből és pitypang-
levélből gyógyteát, valamint lazítsuk ki a 
nyakunkat. Fokozottan ügyeljünk táplál-
kozásunkra, hogy szervezetünknek ne kell-
jen mérgeket kerengetni.

Reggel lendületes terveket szőhetünk 
(BSC), elménkben gyors döntések szület-
hetnek. Hirtelen elhatározásaink kellemet-
len érzéseket okozhatnak (BSD), hiszen a 
Vénusznak előnytelen a recepciós helyzete.

7.16 BRJ 8.17 BSC 8.27 BSD 13.57  EWI 

A NAp HAGYOMÁNYA

Ezen a napon halt meg 1968-ban 
Hamvas Béla filozófus, író. 1927 és 

1948 között könyvtárosként dolgozott 
a Fővárosi Könyvtárban. 1945-ben ott-
honát bombatalálat érte, addig írt kéz-
iratai, könyvei megsemmisültek. 1948-
ban B-listázták és kényszernyugdíjazták. 
Ezután Szentendrén volt földműves, majd 
1951-től 1964-ig raktáros volt Inotán, 
Tiszapalkonyán, Bokodon. Főbb művei: 
Scientia sacra I-II., Karnevál, Silentium, 
Titkos jegyzőkönyv, Mágia szutra, Patmosz, 
Az ősök nagy csarnoka. „Úgy írt magyarul, 
mint ahogy a tenger beszél önmagával.”

November 7., hétfő A �6.43 �16.10 B�14.32 �3.08

52. Mozdulatlan hegy 22. Szépség

Hegy

Hegy Tűz

Hegy
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Szétforgácsolódás. Ideái: 
hasadás, összeomlás, eltávolítás, hi-

vatalvesztés.
A nap folyamán azt tapasztalhatjuk, 

hogy fokozatosan erősödnek körülöttünk 
a zűrös, zavaros erők. Egyik célunkat sem 
tudjuk megvalósítani. 

Térjünk ki a provokatív helyzetek elől, 
igyekezzük nyugalmunkat megőrizve ki-
várni a jobb időket!

Változó vonalak:
1. vonal: „Szétforgácsolódik az ágy lába, 

baj!” Járjunk olyan óvatosan, mintha alá-
aknázott terepen járnánk, ne törjünk előre, 
ne bízzunk senkiben a környezetünkben, 
mert az biztos kudarchoz vezet!

5. vonal: „Önkéntes szétforgácsolódás, nem 
hiba!” Igazodjunk feljebbvalónkhoz, mert e 
veszélyes és bizonytalan helyzetben csak így 
tudjuk elkerülni a nagyobb bajokat, és így 
védelmezhetjük az alattunk állókat!

A jel a Növekedés képébe változik: legyünk 
kezdeményezők, cselekedjünk habozás és 
töprengés nélkül! Ne feledkezzünk meg 
társainkról a gyümölcsök elosztásakor!

tÁrÓ
12. Próba                      7. Tűz

A Próba kártyája megpróbáltatással, 
kifordult állapottal kapcsolatos ösz-

tönző helyzetet jelez, melyben megalkuvás 
nélküli kitartással érdemes részt venni.

A háttérlap szerint a hősiesség erejének 
megjelenését tapasztalhatják magukban 
azok, akik bátran szembefordulnak saját 
tudatlanságukkal, gyengeségeikkel.

ASztrOLÓGIA

ébredésünkkor a tűz elemi energiával 
megfelelésben tettre készek lehetünk 

(Ba). Reggel összeszedett jógagyakorla-
tok segítségével tarthatjuk féken önérze-
tünk haragos hajlamait. Végezzünk hason 
fekvő és nyaklazító gyakorlatokat, hogy a 
fejben lévő energiák az egész testben szét-
áradhassanak.

Az esti órákban hirtelen és meggondo-
latlan kijelentésekkel megsérthetjük sze-
retteinket (BWG). Féltékenység gátolhatja 
belső szabadságunk kiteljesedését. Az esti 
órákban kerüljük a csípős, forró és savas 
ételek fogyasztását, mert az rossz álmokat és 
zaklatott pihenést okozhat. Alkalmazzunk 
savkötő koriandermagot!

Háttérfeszültséget figyelhetünk meg el-
ménkben és érzéseinkben (COG, DOG) a 
ma beteljesedő konstellációval megfelelés-
ben. Figyelmünk elsiklik a fontos dolgok 
felett, ezért az összefüggések meglátása mel-
lett ügyeljünk a részletekre és a harmóniára! 
A régóta húzódó száraz köhögést kankalin-
ból készült gyógyteával kezelhetjük, amely 
megnyitja a szívünket.

19.11 BWG  

A NAp HAGYOMÁNYA

A mai Zsombor névnapja, amely bö-
lényt jelent. A régi magyar nevek 

közül számos állatnevet rejt, a szentnek, 
ősnek tekintett állat nevét adták a nemzet-
ségnek, illetve a gyermeknek, másrészt az 
állat tulajdonságait igyekeztek így átvinni 
az újszülöttre. 

Ezek a nevek szinte kivétel nélkül férfine-
vek, és sajátos módon a magyaroknál leg-
nagyobbrészt madárnevek, kivétel az ebben 
a hónapban korábban már említett Farkas, 
és megemlíthetjük a mai másik ünnepeltet, 
a Hódost, amely azonban foglalkozásnév: 
eredetileg hódvadászt jelentett.

November 8., kedd A �6.45 �16.09 B�14.53 �4.10

23. Szétforgácsolódás 42. Növekedés

Hegy

Föld Villám

Szél

7

7



�0�

JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Szerénység. Ideái: tartózko-
dó, alázatos, aki befogja a száját.

A mai napon megtapasztalhatjuk a válto-
zások törvényének azt a fontos aspektusát, 
mely szerint ami megtelt, az kiürül, és ami 
üres, az megtelik. Ha tehát mai tetteinkben 
sikeresek akarunk lenni, akkor szerényen és 
visszafogottan járjunk el!

 Akkor tesszük a legjobban, ha hagyjuk 
a dolgokat menni a maguk útján, és nem 
avatkozunk be azokba.

Változó vonal:
6. vonal: „Megmutatkozó szerénység.” Az 

önfegyelem, a mértékletesség azért fontos, 
mert ezzel elkerülhetjük saját képességeink 
túlbecsülését. Ezért ennek megvalósítása 
érdekében – kizárólag önmagunkkal szem-
ben – még az esetenkénti erőszak is meg-
engedett!

A jel a Mozdulatlan hegy képébe változik: 
tartsuk magunkat nyugalomban, de ne le-
gyünk se merevek, se korlátoltak. Nyissunk 
magunk előtt új távlatokat!

tÁrÓ
20. Újjászületés              Víz Mágus

Az Újjászületés kártyája szerint a nap 
folyamán valamilyen hang fog figyel-

meztetni bennünket az aktuális megújulás-
ra, megtisztulásra. Ha felismerjük a jelet, 
lépjünk azonnal!       

A háttérben az Érzelemfakasztó jelzi, 
hogy ma igen eredményesek lehetünk, ha 
tiszta érzelmeket, érdekektől, elvárásoktól 
mentes őszinte szeretetet igyekszünk fakasz-
tani magunkban.

ASztrOLÓGIA

Álmainkban felszabadult élmények ér-
hetnek bennünket (BPI), ameny-

nyiben közösségi életünket nem árnyékolja 
be személyiségünk durvasága.  Közvetlenül 
ébredés után felszívódási és savasodásos 
gondjaink lehetnek, ezért tisztítsuk le a 
nyelvünket, és igyunk egy pohár meleg 
(esetleg bioalmaecetes) vizet (Ba).

Reggel indulatok feszülhetnek belsőnk-
ben (BSE), amelyeket ha nem terelünk 
mederbe, fejfájást   okozhatnak. Támogassuk 
emésztésünket korianderből, fehérmály-
vagyökérből és bojtorjángyökérből készült 
gyógyteával.   

A nap folyamán jegyet vált a Hold (Bb), 
így ezzel szinkronban az altudatunkat átszí-
nező elemi energia tűzről földre változik. 
Énségünk kiteljesítése helyett a személyes 
biztonságunk kerülhet a középpontba.

Délután elégedettek lehetünk (BMF), 
ha nem kínozzuk magunkat (BSJ).

A Neptun látszólagos égi útján megáll, 
majd elindul előre (ID), így megérzéseink 
tisztábbá és értelmezhetőbbé válhatnak.

 
5.01 BPI 6.47 BSE 8.46 Bb

 16.21 BMF 20.05 ID 20.09 BSJ

A NAp MAGYArJA

Ezen a napon halt meg 1944-ben 
Radnóti Miklós költő. Idén száz éve, 

hogy barátaival 1928 címmel irodalmi fo-
lyóiratot indított. 1929–30-ban részt vett 
a Kortárs című, avantgárd szellemiségű 
folyóirat megalapításában és szerkesztői 
munkájában. 1934-ben summa cum laude 
minősítéssel a bölcsészettudományok dok-
torává avatták. 1937-ben Baumgarten-ju-
talomban részesült. 1940-től rendszeresen 
munkaszolgálatra hívták be, az ukrán front 
után a jugoszláviai Bor melletti munkatá-
borba került, majd Győr mellett tömegsír-
ba lőtték. 

November 9., szerda A �6.46 �16.08B�15.19 �5.13

15. Szerénység 52. Mozdulatlan hegy

Föld

Hegy Hegy

Hegy
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A nap képe: Tapadó tűz. Ideái: fény, 
égés, ragyogás, kapcsolódás, találko-

zás-elválás.
Viseljük gondját ma figyelemmel azok-

nak, akiknek szükségük van ránk.
A nap eseményeivel kapcsolatban meg-

világosodhat számunkra, hogy milyen elő-
nyöket, lehetőségeket hordoz számunkra a 
párkapcsolatunk. Ráláthatunk például arra 
a lehetőségre, hogy egymást emelve, segítve 
haladhatunk szellemi utunkon. 

Változó vonal:
6. vonal: „Az uralkodó rendbe hozza a 

dolgokat, nagy üdv!” A saját magunkban 
levő hibákat – szükség esetén akár radikális 
eszközökkel is – meg kell szüntetni.

A jel a Bőség képébe változik: ne éljünk  
vissza helyzetünkkel, kerüljük a különcködő, 
extravagáns viselkedést, a nagyképűséget!  

tÁrÓ
11. Erő                         Föld Mágus

Az Erő kártyája a tudatalatti energiák, 
erők megfékezésének szükségességé-

ről beszél, valamint arról, hogy a bennünk 
lévő sötét impulzusokat hogyan lehet le-
győzni. Ezek azok az erők, melyek bennün-
ket (őrizetlenül hagyott ösztöneink révén) 
az alacsonyabb állati, illetve (vegetálásunk 
révén) a növényi, vagy (szenvedéseink mi-
att) akár az „ásványi-pokoli” világhoz köt-
nek.

A háttérlap szerint elképzelhető, hogy 
ma nagy jelentőségű, komoly következmé-
nyekkel járó, anyagi ügyeinket érintő dön-
tést hozhatunk.

ASztrOLÓGIA

reggel fáradtnak és lustának érezhetjük 
magunkat (Bb), de   tudatosíthatjuk 

hogy a belsőnket a föld elemi energiára jel-
lemző stabilitás és termékenység támogat-
ja, hiszen emelt helyzetben van önérzetünk 
jelölője.

Reggeli gyakorlatainkban kényelmes-
ségünket legyőzve elmélyült állapotokat 
élhetünk meg, ebben segíthet a gyertya-, 
a kobra- és a mérlegállás, amelyek kiegyen-
lítik szélsőségeinket. Ráérezhetünk az idő-
ben áramló energiákra, amennyiben figyel-
münket rendszeresen magunk felé, a belső 
folyamatainkra irányítjuk.

Mértékletesen táplálkozzunk! A nap 
folyamán biztonságban és erőben érez-
hetjük magunkat (AWB), amennyi-
ben tudatosan felkészítjük magunkat a 
Telihold által jelzett, felfokozott érzéki-
ségre. Megfogalmazhatjuk, mit szeretnénk 
csökkenteni magunkban a következő két 
hétben, hogy igazi céljainkhoz közelebb ke-
rüljünk. Ne bízzuk el magunkat, és osszuk 
meg javainkat másokkal, így tisztíthatjuk 
meg a szívünket az önzés átkától.

21.17 AWB 

A NAp HAGYOMÁNYA

Amai Réka névnapja, amely a hun 
Arikan név magyar változata. Egyesek 

szerint Réka volt Attila utolsó felesége, aki-
vel töltött nászéjszakáján a hun uralkodó 
meghalt. 

A régiek szerint ahogy a telő Hold telít, 
növeszt, bővít, úgy fogyaszt a fogyó Hold. 
Célirányosan fogyasztani lehet vele, egész 
Újholdig, míg újra növekedésnek nem 
indul. Teliholdkor legyen tudatos szán-
dékunk, mit szeretnénk a következő két 
hétben „elfogyasztani”, csökkenteni,  fel-
számolni magunkban ösztönök, indulatok 
irányította lényünkből.

November 10., csütörtök A �6.48 �16.06 B�15.50 �6.17

30. Tapadó tűz 55. Bőség

Tűz

Tűz Tűz

Villám
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A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Akadály. Ideái: erőtlenség, 
gyengeség, bezártság, bajok, veszé-

lyek.
„Víz van a hegyen, ez akadályokra utal. 

Kételkedés, töprengés, kellemetlenségek és ne-
hézségek időszaka ez.”

A nap folyamán felbukkanó akadályok 
leküzdésének kulcsa, hogy időben vegyük 
észre azokat. Mindazonáltal jól tesszük, ha 
alkalmasint kikérjük az idősebbek, bölcseb-
bek tanácsait is.

A helyzet tudatában ne veszítsük el az 
optimizmusunkat, ne próbáljunk vakon 
előretörni, hanem inkább befelé fordulva 
tökéletesítsük magunkat!

Jól tesszük, ha a nap folyamán gyakorol-
juk a türelem erényét, és kivárjuk, amíg az 
akadályt jelentő veszélyes helyzet tovatű-
nik.

Változó vonalak nem lévén egész nap 
gyakorolhatjuk a középúthoz való hűséges 
ragaszkodást.

tÁrÓ
14. Kiegyenlítés                  8. Szél

A Kiegyenlítés kártyája a mértékletes-
ségről, a középút fontosságáról, a 

türelem erényéről beszél, melyeket ragyogó 
eredménnyel gyakorolhatunk a nap folya-
mán. Akaratunkat igyekezzünk önmagunk 
jobbítására összpontosítani!

A háttérlap az idővel kapcsolatos felada-
tainkra hívja fel figyelmünket. Igen fontos, 
hogy ma ne legyünk pontatlanok, igye-
kezzünk nem elkésni, tartsuk tiszteletben 
mások idejét...

ASztrOLÓGIA

Végezzünk napkeltekor olyan jógagya-
korlatokat, melyekkel egyensúlyba 

hozhatjuk magunkat, és az adódó problé-
mákat kihívásként kezelhetjük (Bb). A 
tehénszájgyakorlat segítségével engedel-
mességre nevelhetjük magunkat, míg a da-
rutesthelyzettel a szélsőséges állapotokban 
is talpon tudunk maradni. Így egész na-
punkat bearanyozza a tudatosság.

Hajnalban akaratunk jelölője jegyet vált 
(Ef), így mostantól uralomra törekvő 
szándékainkat aprólékos és következetes 
munkával érhetjük el. Tudatosan „léptes-
sük” át a Márszot, hogy szándékaink ereje 
ne legyen elásva a föld alá.

Délután bizonytalanságot és émelygést 
érezhetünk (BRI), kiváltképp ha szokat-
lan és nehezen emészthető ételeket fogyasz-
tunk.  

 Késő este jegyet vált önérzetünk jelölője, 
így földről levegőre alakul a hangulatainkat 
befolyásoló elemi energia (Bc). 

Kétkedésünk és okoskodásunk miatt tá-
madott helyzetbe kerülhetünk (BRE).

5.17 Ef 17.28 BRI 21.11 Bc
 21.53 BRE 23.07 BP6

 
A NAp HAGYOMÁNYA

A mai ünnepeltek, az Ata, illetve Atád 
nevet viselők neve régi magyar férfi-

név, jelentése: apa. Szintén ma ünnepeljük 
a Ménrót nevet viselőket. A középkori re-
gékben és krónikákban a magyarok ősapja-
ként emlegetett Nimród nevét írták ebben 
a formában. 

A mai gonoszjáró és asszonyoknak do-
logtiltó nap, egyben negyvenes nap is, a 
Karácsony azonos, a tél ellentétes rámu-
tató napja. Ha jó az idő, akkor az enyhe 
Karácsonyt jósol. Az őszi vetés sorsára, a 
következő esztendei terméskilátásokra is le-
het következtetni a mai nap időjárásából. 

November 11., péntek A �6.49 �16.05 B�16.24 �7.16

39. Akadály

Víz

Hegy
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A nap képe: Csökkenés. Ideái: az ösz-
tönök csökkentése, a jellem ápolása, 

kár, veszítés.
A tó az ellenőrizetlenül burjánzó vágyak 

szimbóluma, a hegy negatív aspektusa a 
keményfejűség. Együtt viszont lehetőséget 
jeleznek arra, hogy a vágyakat, haragot stb. 
csökkentsük a mozdulatlanság révén.

Változó vonalak:
4. vonal: „Aki csökkenti a hibáit, az elnye-

ri a többiek támogatását, üdv!” Ha környe-
zetünkkel kapcsolatosan gátoltságot, nehé-
zséget tapasztalunk, rögtön vizsgáljuk meg 
magunkat, csökkentsük a rossz érzéseket!

6. vonal: „Úgy gyarapodni, hogy az má-
sokat is növeljen, ez a bölcs ember útja, nem 
hiba.” Törekedjünk önzetlenül, kitartóan 
magunk tökéletesítésére – így szolgáljuk 
leginkább a közjót!

A jel a Menyasszony képébe változik: 
kerüljük a társadalmi szokások, szabályok 
megsértését, tartsunk mértéket, ne enged-
jük, hogy ösztöneink és érzelmeink irányít-
sák a történéseket!

tÁrÓ
4. Császár                 3. Tűz

A Császár  kártyája nagy életerőről, sta-
bilitásról, a királyi útról szól, egyben 

óva int az egoizmus okozta merevségektől. 
Azt tanítja, hogy az igazi stabilitás az élet 
alapjainak ismerete.

A háttérlap szerint ma igen fontos, 
hogy uralni tudjuk erőinket, csak olyan 
tevékenységekben vegyünk részt, melyek 
céljait tisztán látjuk!

ASztrOLÓGIA

Pihenésünk felszínes, ébredésünk de-
rűs lehet a levegő elemi energia által 

meghatározott önérzetünk miatt (Bc). 
Összeszedettséggel mégis elejét tudjuk ven-
ni a belső megosztottságnak. Az időminő-
ség jelezheti számunkra, hogy személytelen 
hírnökök legyünk! 

Reggeli gyakorlatainkban az egyensú-
lyozó testhelyzetekkel megvizsgálhatjuk, 
mennyire tudjuk a szél energiát uralni, a 
háromszögállással pedig kilazíthatjuk a csí-
pő merevségeit és megnyithatjuk az esetle-
gesen elzáródott energiapályákat.

Estefelé gondolataink felfokozott műkö-
dését figyelhetjük meg (BWC), melyek ér-
zelmi életünket is felforgathatják (BWD). 
Nyugtalan lelkünk nehezen tud csillapod-
ni, ezért támogassuk idegrendszerünket 
szerecsendiós, mézes tejjel.

Háttérfeszültséget tapasztalhatunk szán-
dékaink kibontakoztatásában (EV6), 
hiszen éles kritikánkkal szétmarjuk az egy-
séget, ami meghasonlottsághoz és apróbb 
sérülésekhez vezethet! Csak az építő jellegű 
megjegyzéseinket osszuk meg másokkal!

  22.23 BWC 23.15 BWD 

A NAp HAGYOMÁNYA

A mai ünnepeltek neveiről: az Aba  régi 
magyar személynév, eredetileg nem-

zetségnév, amely később keresztnév is lett. 
Apa a jelentése, így hívták egyik első kirá-
lyunkat, egyben az egyesült kabar törzs fe-
jét, aki az I. István után következő Orseolo 
Pétert váltotta (egy időre) a trónon. A Bács 
török méltóságnév, amely a mágusperek-
ben is megjelenik mint mágustisztség. A 
Levente szintén ősi név, első ismert viselője 
Árpád fia, aki önfeláldozásával teremtette 
meg a honalapítás sikerét, de így hívták I. 
Endre bátyját, az utolsó pogány magyar fe-
jedelmet is.

41. Csökkenés 54. Menyasszony

Tó Tó

Villám

November 12., szombat A �6.51 �16.04B�17.07 �8.14
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A nap képe: Viszály. Ideái: veszekedés, 
pereskedés, vita a javak elosztásakor.

Belül a veszély, kívül az erő – ez az ösz-
szetűzéssel fenyegető helyzet képe.

Könnyen lehet, hogy a nap folyamán 
úgy tapasztaljuk, semmi sem halad ter-
veink, vágyaink szerint. Napi feladataink 
komplikáltnak tűnhetnek, nem látjuk a 
bonyodalmakból kivezető utat. Ezért érde-
mes alaposan feltárni a kezdeti okokat és 
indítékokat.

Úgy tűnik mindazonáltal, hogy akkor 
cselekszünk bölcsen, ha visszavonulunk, és 
nem erőltetünk semmit. Igyekezzünk meg-
tartani a jelenlegi helyzetet, és türelmesen 
várjuk ki, míg az magától megváltozik!

Vigyázzunk szavainkra, ne hagyjuk, hogy 
hozzánk méltatlan szóváltásba, veszekedős 
helyzetekbe keveredjünk!

Ajánlatos néha megállni és lazítani. Jó, 
ha felkeresünk egy olyan embert, aki meg-
erősíti bennünk a helyes alapállást. Nem 
ajánlatos most nagy horderejű dolgokba 
kezdeni.

tÁrÓ
21. Világ                       Víz Király

A Világ kártyája szerint jól tesszük, ha 
ma felvállaljuk a „keresztet”, világi 

feladatainkat, nehézségeinket, mert meg- 
van bennünk az ehhez szükséges erő.

A háttérlap szerint akkor lehetünk ma 
igazán eredményesek, ha uralni tudjuk 
érzelmeinket, ha meg tudjuk előzni, hogy 
azok kimozdítsanak bennünket akár a kelle-
mes, akár a kellemetlen végletek irányába.  

ASztrOLÓGIA

éjszakánkat színes és változatos álomké-
pek tarkíthatják, hiszen a levegő elemi 

energia határozza meg altudatunk műkö-
dését (Bc). 

Reggeli gyakorlatainkban támogassuk 
idegrendszerünk működését feszített lótu-
szüléssel és kiegyenlítő légzőgyakorlatok-
kal. Mozgáskényszerünket igázzuk, vagy 
tereljük mederbe jó barátok társaságával és 
könnyű sétával a természetben. Hajlamunk 
szerint egyszerre több helyen is lennénk, 
ezt fékezzük magunkban, és érezzük jól 
magunkat a jelenben!

Estére összhangba kerülhetünk sorsunk-
kal, megbékélhetünk korlátainkkal (BSG). 
Mindezek mellett ne az eredményre figyel-
jünk, hanem a tényleges tetteinkre!

Jövő szerdáig akaratunk kiteljesedését 
tapasztalhatnánk (ESF), ám a jelölők 
között kölcsönös, negatív előjelű, exil-exil 
recepció feszül. Így anyagi biztonságunk 
kicsinyességünk és túlzott merevségünk 
miatt csorbát szenvedhet. A földies jegyek-
ben beteljesedő átfutó trigon mindazonáltal 
harmonizálja helyzetünket (ESJ).

20.23 BSG  

A nap magyarja

A mai nap szülötte Klebelsberg Kunó 
magyar jogász, vallás- és közokta-

tásügyi miniszter. Egyetemi építkezéseket 
indított, és megteremtette a felsőoktatás 
korszerű keretlehetőségeit. Az ifjúság spor-
toktatására megszervezte a Testnevelési 
Főiskolát. Klebelsberg minden fiatal tehet-
séget számon tartott, pl. 1930-ban ő hívta 
haza Szent-Györgyi Albertet Cambridge-
ből és nevezte ki a szegedi Orvosi Vegytani 
Intézet vezetőjének. Az ő főiskoláin képzett 
tanítók nélkül nehezen keveredett volna ki 
a magyarság az analfabetizmusból és adott 
volna annyi híres tudóst a világnak.

6. Viszály

Víz

November 13., vasárnap A �6.52 �16.03 B�17.56 �9.07

Ég

A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE
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A nap képe: Bronzüst. Ideái: szertartás, 
a kiválasztottak táplálása, ünnep.

„A tűz a fán az áldozást jelképezi. A bölcs 
ember mindig az aktuális követelményeknek 
megfelelően foglalja el és veszi fel helyzetét, 
ugyanakkor szilárdan követi az Ég útját.”

A mai nap igen alkalmas közös kezdemé-
nyezésekre, összejövetelekre, gyakorlásokra, 
hiszen bőségben, biztonságban érezhetjük 
magunkat. Akkor találjuk meg helyünket 
a világban, ha összehangoljuk életünket a 
sorsunkkal.

Igen jól tesszük, ha a nap folyamán hagy-
juk, hogy életünkben az Ég akarata jusson 
érvényre. Ha azt tapasztaljuk, hogy így 
minden könnyen megy, tűnnek az akadá-
lyok és a nehézségek, akkor érdemes hálaál-
dozatot bemutatni a magas isteneknek. 

A kehely tulajdonképpen mi magunk va-
gyunk, és a bennünk lévő, felfelé, az Ég, a 
metafizika felé lobogó tüzet az életünkben 
végrehajtott cselekedetekkel tápláljuk. 

tÁrÓ
3. Császárnő                      5. Víz

A Császárnő kártyája termékenységről, 
szépségről, harmóniáról, valamint a 

három elemi energia egyensúlyba hozásá-
nak aktualitásáról szól, továbbá óva int a 
túlzott racionalitástól.

A háttérlap szerint igen jól tesszük, ha 
a nap eseményeivel kapcsolatos megérzé-
seinkre, megsejtéseinkre, felbukkanó intu-
ícióinkra figyelünk, mert azokból azonnal 
alkalmazható ötleteket „kaphatunk” kéznél 
lévő feladataink megoldásához.

ASztrOLÓGIA

Hajnalban parttalan vagy lebegős él-
ményeink lehetnek a konstellációval 

megfelelésben (BSI).
Ébredésünk levegős és könnyed lehet 

(Bc), ám ez gyorsan megváltozhat, amint 
önérzetünk jelölője vizes jegybe lép (Bd). 
Reggeli gyakorlatainkban igyekezzünk az 
energetikai egyensúly finom összhangját 
megtalálni! Végezzünk nyújtógyakorlato-
kat, amelyekkel rugalmasságunkat megőriz-
zük, valamint keréktesthelyzetet, amellyel 
emlékeinket rendezhetjük.

Délelőtt feszült és görcsös állapotokat él-
hetünk meg (BR6), amennyiben túlzottan 
akaratosak és önfejűek vagyunk. 

Fantáziadús elképzeléseinkhez (BPF), 
kevés tetterő társul (BPE), amit a jelölők 
érdekeltségi viszonyából fejthetünk ki rész-
letesebben.

Este könnyen besokallhatunk hivatásunk-
tól (BWJ), vagy egyéb nem kedvünkre való 
eseménytől. Ez gyomorérzékenységet okoz-
hat. Jót tehet az angyalgyökérből, cickafark-
ból, koriandermagból készült teakeverék. 

4.44 BSI 8.20 Bd 10.07 BR6 
11.29 BPE 14.23 BPF 19.27 BWJ

 
A NAp HAGYOMÁNYA

régi magyar név a Huba is, a mai nap 
ünnepeltje. Nem tudni pontosan, mit 

jelent ez a név, annyi azonban biztos, hogy 
történelmünkben legelőször ilyen néven a 
hét honfoglaló törzsfő, a hét vezér egyike 
jelenik meg. 

Árpád fejedelem őt küldte (Szoárddal 
és Kadocsával együtt) a felvidék meghó-
doltatására. Huba, aki talán a(z összevont) 
Kürtgyarmat törzset vezette, a Csallóköz 
déli részén telepedett meg. „Árpád vezér 
Hubát Nyitra és egyéb várak ispánjává tet-
te...” Tőle származik a Szemere nemzetség, 
a Szemerei és a Szemerey család.

50. Bronzüst

Tűz

Szél

November 14., hétfő A �6.54 �16.02 B�18.55 �9.55
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Akadály. Ideái: erőtlenség, 
gyengeség, bezártság, bajok, veszé-

lyek.
„Víz van a hegyen, ez akadályokra utal. 

Kételkedés, töprengés, kellemetlenségek és ne-
hézségek időszaka ez. Az ilyen helyzetben az 
ember könnyen megadja magát a sorsnak, 
mondván, hogy nem vezet semerre sem út 
és nincs semmilyen kilátás, és ezért hajlamos 
tisztességtelen útra lépni.”

A nap folyamán felbukkanó akadályok 
leküzdésének kulcsa, hogy időben vegyük 
észre azokat. Mindazonáltal jól tesszük, ha 
alkalmasint kikérjük az idősebbek, bölcseb-
bek tanácsait is.

A helyzet tudatában ne veszítsük el az 
optimizmusunkat, ne próbáljunk vakon 
előretörni, hanem inkább befelé fordulva 
tökéletesítsük magunkat, gyakoroljuk a tü-
relem erényét!

Változó vonalak nem lévén egész nap 
gyakorolhatjuk a középúthoz való hűséges 
ragaszkodást.

tÁrÓ
7. Diadalszekér          Szél Királynő

A Diadalszekér kártyája fényes haladás-
ról, a világos és sötét erők összefogott 

együttműködésének lehetőségéről beszél, 
valamint annak fontosságáról, hogy csak az 
Ég által megszabott úton haladjunk.

A háttérlap szerint igen bölcsen tesszük, 
ha nem egoisztikus örömszerzésre irányu-
ló indíttatásainkat követjük, hanem törek-
szünk arra, hogy belső tökéletesedésünkön 
munkálkodjunk.

39. Akadály

Víz

Hegy

ASztrOLÓGIA

pihenésünk mély, ébredésünk nehéz 
lehet a belsőnkben munkálkodó víz 

elemi energiával megfelelésben (Bd). 
Altudatunk jelölője otthonában tartózko-
dik, így álmaink valóságosnak tűnhetnek. 
A nyelvünket tisztítsuk meg a lepedéktől, 
és fogyasszunk éhgyomorra meleg vizet, 
amely a savakat hígítja és lemossa a gyo-
mor faláról. Reggeli gyakorlatainkban 
törekedjünk az energiákat kiegyenlítő és 
harmonizáló testhelyzetekre. Végezzük a 
gyakorlatokat mindkét oldalon egyformán, 
és a megerőltetőbb testhelyzeteket is bátran 
alkalmazhatjuk. A napüdvözlő gyakorlat-
sor végzése átmozgatja a tagokat és elűzi az 
álmosságot.

Holnapig figyeljünk jobban szándékaink 
kiteljesítésére (ESF), hiszen a jelölők 
nem érdekeltek egymás támogatásában. 
Zavarok lehetnek az epetermelésünkben, 
ha elképzeléseinket és akaratunkat nem 
tudjuk összehangolni. A túl lusta májat 
orvosi zsálya főzetével biztathatjuk, és ezzel 
félszeg terveinket önbizalommal táplálhat-
juk. Akaratunk tüzét kakukkfűvel és gyöm-
bérgyökérrel szíthatjuk fel, valamint ezerjó-
fűvel és aloe verával tisztíthatjuk meg.

 
A NAp HAGYOMÁNYA

Ezen a napon halt meg 1629-ben 
Bethlen Gábor, erdélyi fejedelem. 

1602-től Báthory Zsigmond udvarában ne-
velkedett. 1607-től Báthory Gábor tanács-
adója, majd fejedelemsége idején Hunyad 
megye főispánja, tanácsos, az udvari hadak 
kapitánya volt. 1613-ban fejedelemmé vá-
lasztották. 1619-ben elindította első hadjá-
ratát a császár ellen, és elfoglalta a királyi 
Magyarországot. 1620-ban magyar királlyá 
választották, ám két év múlva lemondott 
választott királyi címéről, cserébe római 
szent birodalmi fejedelmi címet kapott. 
Uralkodása alatt Erdély aranykorát élte.

November 15., kedd A �6.55 �16.01 B�20.00 �10.36
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: A nagy birtoklása. Ideái: 
gazdagság, felhalmozás, a felnőtt em-

ber nagysága.
Ma valószínűleg megtapasztalhatjuk, mi-

lyen az, ha „magas lovon ülünk”. Ilyen 
helyzetben csak akkor lehetünk sikeresek, 
ha megőrizzük szerénységünket, környeze-
tünkhöz gyengéden és szeretetteljesen kö-
zeledünk. 

Ne engedjük viszont, hogy fejünkbe 
szálljon a dicsőség, és túlzásokba esve nagy-
képűen, fennhéjazón vagy gőgösen nyilvá-
nuljunk meg, mert akkor hamarosan a ló 
másik oldalán találhatjuk magunkat!

Változó vonal nem lévén a nap folyamán 
igen eredményesen gyakorolhatjuk magun-
kat az önfegyelemben és a szerénységben.

tÁrÓ
11. Erő                          Föld Mágus

Az Erő kártyája a tudatalatti energiák, 
erők megfékezésének szükségességé-

ről beszél, valamint arról, hogy a bennünk 
lévő sötét impulzusokat hogyan lehet le-
győzni. Ezek azok az erők, melyek bennün-
ket (őrizetlenül hagyott ösztöneink révén) 
az alacsonyabb állati, illetve (vegetálásunk 
révén) a növényi, vagy (szenvedéseink mi-
att) akár az „ásványi-pokoli” világhoz köt-
nek.

A háttérlap szerint  ma nagy jelentőségű, 
komoly következményekkel járó, anyagi 
ügyeinket érintő döntést hozhatunk. Igen 
fontos, hogy legyünk bizonyosak indítéka-
ink tisztaságában, ne felejtsük a „ki mint 
vet, úgy arat” igazságát!

14. A nagy birtoklása

Tűz

Ég

ASztrOLÓGIA

Az ébredésünket meghatározó víz elemi 
energia nyugodt pihenést, mély ál-

mokat és nehézkes ébredést jelezhet (Bd). 
Vizes hajlamaink elégedettség felé terelnek 
és a tétlenséget támogatják (ASB). Ám 
a harmonikus fényszög ellenére tudatossá-
gunk fejlődését nem támogatja önérzetünk 
szenvedékenysége.

Amíg e jegyben jár a Hold, addig a 
hangulatunkra jellemző változékonyság 
kikezdheti biztonságérzetünket (BRG). 
Gondjaink lehetnek az összeszedettséggel, 
és időzavarba kerülhetünk. Ezeket tudato-
sítva viszont ellenlépéseket tehetünk!

Délutánra elpárolog belőlünk a vizes ér-
zékenység, és tüzes önérvényesítési szándé-
kaink kerülhetnek előtérbe (Be).

Túlzott önérzetességgel hirtelen dönté-
sekre ragadtathatjuk magunkat (BS6). 
Gondoljuk végig tetteink következményét, 
hogy bölcs elhatározásra jussunk (BRF). 
Az igazság nem mindig kedvez nekünk!

Ha akaratunk helyes működését tudato-
sítjuk, akkor nagy célokat is kitűzhetünk 
magunk elé (ESF)!  

5.04 ASB 6.23 BRG 17.18 Be 
18.55 BS6 22.34 BRF 23.09 ESF

A NAp HAGYOMÁNYA

Ma az Örsök neve napját ünnepeljük. 
Az Örs régi magyar személynév, a 

férfi, hős jelentésű ör (er, ir) kicsinyítő kép-
zős változata. Ma már ritka névnek számít, 
nem úgy, mint ezer évvel ezelőtt az Árpád-
korban. 

Az Örs nevet Béla király névtelen jegyző-
je említi először. Egyes kutatók szerint Örs 
vezér a Keszi törzs feje lehetett, sőt erede-
tileg maga is törzsnév, illetve később mél-
tóságnév volt. A dunántúli helységnevek 
arra utalnak, hogy Örs törzsével, népével, 
nemzetségeivel ott telepedett le.  

November 16., szerda A �6.57 �15.59 B�21.11 �11.12
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Vidám tó. Ideái: öröm, 
derű, őszinteség, nyíltság, megelége-

dettség.
„Az igazi öröm azon alapszik, hogy belül 

szilárdság van, és ez kifelé gyengéden nyilvá-
nul meg. Az öröm legnagyobb értéke az, hogy 
bátorítást nyújt az embereknek.”

A nap folyamán sikerben, boldogságban 
lehet részünk, szerencsésnek, optimistának 
érezhetjük magunkat. Csak arra vigyáz-
zunk, hogy tartózkodjunk a túlzott igé-
nyességtől, az élvezetek habzsolásától, ne-
hogy átessünk a ló másik oldalára...

Változó vonalak:
1. vonal: „Az összehangolt öröm sikert 

teremt!” Kapcsolódjunk szabadon közössé-
günkhöz, önzés, gyanakvás és egyéni érdek 
nélkül!

3. vonal: „A kívülről érkező örömök bajt 
és szerencsétlenséget hoznak!” Ha nem ismer-
jük az igazi öröm belső forrását, akkor rossz 
helyen keresgélünk...

A jel A nagy bősége képébe változik: ke-
rüljünk minden kimerítő tevékenységet, 
igyekezzünk lecsillapítani tudatunkat!

tÁrÓ
8. Igazság                    6. Tűz

Az Igazság kártyája azt jelzi számunkra, 
hogy ma saját korábbi tetteink követ-

kezményeivel kell szembenéznünk, mert a 
karma erői fokozottabban működnek.   

A háttérlap szerint ma komoly győzel-
meket arathatunk, jobb esetben nem kör-
nyezetünk gyengébb tagjai, hanem saját 
önösségünk, megátalkodottságunk felett. 

ASztrOLÓGIA

ébredés után fejtsük meg álmaink üze-
netét. Tetterősnek és magabiztosnak 

érezhetjük magunkat (Be). A tűz energia 
életerőt sugározhat tagjainkba. Ám vegyük 
figyelembe, hogy a Nap és a Hold között 
kölcsönös, vegyes előjelű, uralom–esés recepció 
feszül. Így önértékelési gondjaink lehetnek, 
és az életről-halálról kialakult képünk is 
megváltozhat.

Reggeli gyakorlatainkban végezzünk le-
borulásos testhelyzeteket és kobraállást. 
Az oroszlánszáj-testhelyzet megszünteti az 
érzékszervek tompaságát és a vizes eredetű 
torokfájást.

A hét végéig tudati zavarokat fi-
gyelhetünk meg magunkon (ARI). 
Erőtlenséget és bizonytalanságot tapasztal-
hatunk, ezek tudatunk határtalanságából 
és hiszékenységből eredhetnek. Mindezek 
mellett bepillanthatunk a tudatfolyamatok 
működésének műhelytitkaiba. A módosult 
tudatállapotok alakíthatják érzékelésünket!

Sorsunkkal szokatlan összhangot épít-
hetünk ki (BQG), amit a ma beteljesedő 
mágikus fényszög is jelez. A meditációs 
gyakorlatokban értékes tapasztalatokat sze-
rezhetünk. 

A NAp HAGYOMÁNYA

Ezen a napon halt meg 1231-ben Árpád-
házi Szent Erzsébet magyar királyle-

ány. Mindössze huszonnégy éves volt. A 
kor szokásának megfelelően már négyéves 
korában eljegyezték, Wartburgban nőtt fel. 
Lajos türingiai őrgróffal boldog házasság-
ban éltek. Három gyermekük született. A 
szegényeket élelmezte, maga is mértéktartó-
an élt. Húsz évesen megözvegyült, fonással 
tartotta fenn magát. Három nappal előbb 
megmondta halálának napját. Sírja mellett 
számos csodás esemény történt. Négy évvel 
később szentté avatták, tisztelete nagyon 
gyorsan elterjedt egész Európában.

58. Vidám tó 28. A nagy bősége

Tó

Tó Szél

Tó

November 17., csütörtök A �6.58 �15.58 B�22.16 �11.44
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Ártatlanság. Ideái: várat-
lanság, egyszerűség, tisztesség, derült 

égből villám.
Jól tesszük, ha a nap folyamán tudatosan 

átadjuk magunkat a természetes, spontán 
és kreatív erőknek, és engedjük, hogy azok 
vezessenek. Lehet, hogy ezért pillanatnyilag 
le kell mondanunk vágyainkról, de a nyu-
godt, őszinte viselkedés meghozza majd a 
maga gyümölcsét.

Ha a mai tevékenységeinkben fenntart-
juk a nyugodt éberséget és a készenlétet, 
akkor a hirtelen megjelenő helyzetekre is 
megfelelő módon tudunk reagálni. Ne kez-
deményezzünk ma sehol radikális változta-
tást, ha erős kísértést is éreznénk ilyesmire. 

Változó vonal:
6. vonal: „Egy váratlan utazás bajt hoz 

a fejünkre.” Jó, ha nyugodtan, türelmesen 
tudunk várakozni a jobb időkre. Kerüljük 
a meggondolatlan ötleteket, a váratlanul 
adódó „lehetőségeket”!

A jel a Követés képébe változik: figyeljük 
meg a környezetünkből érkező jeleket, me-
lyek elárulják a helyes cselekvés módját.

tÁrÓ
2. Főpapnő                   1. Víz

A Főpapnő kártyája belső élmények-
ről, bölcsességről, intuícióról, illetve 

férfiak esetében az „inspiráló nő” megjele-
néséről, valamint titkokba való bepillantás 
lehetőségéről beszél.

A háttérlap tanácsa szerint jól tesszük, 
ha magunkban tiszta érzelmeket, például 
érdekektől mentes szeretetet ápolunk.

25. Ártatlanság 17. Követés

Ég

Villám Villám

Tó

ASztrOLÓGIA

éjszaka elménk csillagos egén szemé-
lyünk körül forgószélszerű gondolatok 

kavaroghatnak (BSC). Erős érzelmi moz-
gásra késztethet környezetünk (BSD). 

Ébredésünkkor a tűz elemi energiával 
megfelelésben erőt és optimizmust tapasz-
talhatunk (Be). Reggeli gyakorlatainkba 
nagyobb erőkifejtést igénylő testhelyzeteket 
is beilleszthetünk, mint a páva-, a kakas- és 
az íjfeszítő póz, melyek tisztítják és meder-
be terelik a tűz energia vadhajtásait.

Déltájban mértékletességre nevelhetjük 
magunkat (BPG), ebben segíthet ez a 
konstelláció.

Délután önbizalmunk erős fénye meg-
törhet (ARB), amit a jelölők ellentétes ér-
dekeltsége is súlyosbít. A szilárd jegyek vé-
gén T-kvadrát van kialakulóban (BWI), 
így bizonytalanságunk estére kétségbeesésig 
fokozódhat.

Késő este jegyet vált önérzetünk jelölője 
(Bf), így a jelenségek elcsendesednek, ám 
vasárnapig tovább kísértenek (ARI).

1.09 BSC 5.00 BSD 13.29 BPG 
16.10 ARB 20.09 BWI 23.20 Bf

A NAp HAGYOMÁNYA

M a Jenőket köszönthetjük névnapjuk 
alkalmából. A Jenő honfoglalás kori 

törzsnévből vált keresztnévvé, eredetileg a 
hét honalapító törzs egyike viselte e nevet. 
Az ynakból származó jeneh név jelentése: 
bizalmas, tanácsadó, miniszter, ami arra 
enged következtetni minket, hogy a törzsfő 
a fejedelem udvarában ezt a tisztséget betöl-
tő személy lehetett. Egyes kutatók szerint 
Jenő törzse a szavárd magyarok törzse volt, 
vagyis általuk Attila legkisebb fiának szkí-
ta-magyar utódnépe tért vissza Árpáddal, 
mégpedig az itt maradt hun töredékekhez, 
a székelyekhez.

November 18., péntek A �6.59 �15.57 B�23.28 �12.09
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Várakozás. Ideái: kivárás, 
kételkedés, habozás, tanácstalanság.

Tudatosíthatjuk, hogy a mai nap a „nem-
cselekvő cselekvésé”, amely nem tétlenke-
dést, hanem tudatos visszafogottságot je-
lent. 

„Befelé” – saját képességeink fejleszté-
sében – viszont igen eredményesek lehe-
tünk. Végezzünk alkalomadtán szellemi 
gyakorlatot!

Változó vonal:
4. vonal: „Várakozás a vérben.” Igen ve-

szélyes helyzetbe kerülhetünk – se előre, se 
hátra. Fogadjuk el most a sorsot, alakuljon 
minden magától...

A jel az Elszántság képébe változik, mely 
szerint a helyzetet nem külső eszközökkel, 
hanem a belső fejlődéssel kell megoldani.

tÁrÓ
15. Kísértő                    8. Víz

A Kísértő kártyája azt jelzi, hogy ma va-
lószínűleg az élvezetek, a testiség, az 

„ördögien szép”, vonzó jelenségek tesznek 
próbára minket. Ne felejtsük el, hogy „nem 
minden arany, ami fénylik”, ne dőljünk be 
a látszatnak, ne éljünk vissza mások bizal-
mával, hanem nézzünk inkább szembe a 
bennünk működő sötét erőkkel.

A háttérlap szerint ma eredményesek 
lehetünk, ha egészségünk helyreállításával, 
illetve megőrzésével kapcsolatban tevékeny-
kedünk,  ha idejében észrevesszük a kibille-
néseket és azokat visszafogva a harmónia 
irányába igyekszünk terelni magunkat.

5. Várakozás 43. Elszántság

Víz

Ég Ég

Tó

ASztrOLÓGIA

ébredésünket és altudati működésün-
ket a föld elemi energia nehézkes mi-

nőségei határozhatják meg (Bf). A jógát 
gyakorlók garudaállással és nyújtó-lazító 
gyakorlatokkal szerezhetik meg az egyensú-
lyos élet drágakövét.

Hajnalban szerencsésnek érezhetjük 
magunkat (BSF), ha a jelölők ellentétes 
érdekeltségét tudatosítva legyőzzük kishi-
tűségünket.

Reggel tüzes és savas belsőnk ébreszthet 
(BME). Elégedetlenségünk és túlzott kri-
tikai érzékünk felmaródásokat és apróbb 
sebeket okozhat. Legyünk türelmesebbek 
és elnézőbbek magunkkal szemben! Az 
édesköménymagból, koriandermagból és 
fehérmályvagyökérből készült tea táplálja 
és nyugtatja belsőnket. Ez segít feldolgozni 
vélt sérelmeinket, és erőinket kreatív irá-
nyokba terelhetjük.

Délelőtt kellemetlen kötelességünknek 
kell eleget tenni (BSJ), ám a kényszerű 
helyzet összeszedettségre és céltudatosságra 
nevel.

3.51 BSF 6.13 BME 9.33 BSJ  

A NAp HAGYOMÁNYA

A mai napon nehéz eligazodni, mert 
nem igazán hagyományos kifejezés-

sel élve: kaméleontermészetű. Helyenként, 
különösen abban az esetben, ha leesik az 
első hó, akkor hasonlóságával a tél időjárá-
sát jelzi. Máshol viszont épp ellenkezőleg, 
fordított rámutató napnak tartják, azaz az 
imént említett hóesést fordított értelmű-
nek tekintik, vagyis azt jelezné, hogy nem 
lesz igazán kemény a tél. 

Ma ünnepelhetjük Bodor nevű rokona-
ink, ismerőseink, szeretteink névnapját. A 
Bodor ma már igen ritka, de hajdan igen 
kedvelt volt.

November 19., szombat A �7.01 �15.56 B�---- �12.32
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Elszántság. Ideái: határo-
zottság, elhatározás, áttörés.

Ne hagyjuk el a helyes, egyenes utat kétes 
győzelmekért, tanúsítsunk önmérsékletet, 
visszafogottságot!

Változó vonalak:
1. vonal: „Elszántság és erő a lábakban, 

kisebb megszégyenülés.” Ne kezdjünk olyan 
tevékenységekbe, melyekben bizonytala-
nok vagyunk, mert ha erőszakkal akarunk 
boldogulni, az nagy bajt okoz!

2. vonal: „Az elszántságnak csak a felkészü-
lésre kell szorítkoznia, nem hiba!” Szálljunk 
szembe felkészülten saját gyengeségeinkkel 
és hibáinkkal, így megakadályozhatjuk, 
hogy azok kifejlődjenek!

5. vonal: „A helyes kitartás erősíti az el-
szántságot, nem hiba!” Hibáinkat csak nagy 
óvatossággal és kitartó igyekezettel érdemes 
kijavítani, mert azok hajlamosak újra kisar-
jadni...

A jel A kicsi túlsúlya képébe változik: ne 
becsüljük túl képességeinket, nagy célokat 
ne tűzzünk most magunk elé, törődjünk 
inkább a „nüánszokkal”!

tÁrÓ
2. Főpapnő                   10. Szél

A Főpapnő kártyája szerint szellemi él-
ményekben lehet részünk, ha külső 

dolgainkban ügyelünk a természetességre.
A háttérlap szerint itt az ideje, hogy 

változtassunk szemléletmódunkon, ugyan-
is az idejétmúlt fixa ideákhoz való ragasz-
kodás miatt sok kellemetlenségben lehet 
részünk.

ASztrOLÓGIA

Nyugodtan telhet éjszakánk a föld 
elem tompasága révén (Bf), amely 

mozdulatlanságra ösztönöz. Ébredésünkkor 
ennek megfelelően megtörtnek érezhetjük 
magunkat, csak a kötelességtudat hajthat 
ki az ágyunkból. Ám hajnalban hirtelen el-
képzelések és nagy gondolatok hasíthatnak 
belénk (BRC).

Délután kicsinyesség szűkítheti be lel-
künket (BRD), táplálkozásunkra és nedv-
háztartásunkra különösképpen ügyeljünk! 
Serkenthetjük a vénás vér áramlását, ha 
kerüljük a feszült élethelyzeteket, és a nyu-
godt, mély hasi légzést gyakoroljuk.

Ma este teljesedik be az a tudati zavarokat 
jelző konstelláció (ARI), melyet a héten 
előre jeleztünk. Vigyázzunk az elménk kor-
látait elmosó szerekkel, mert most elmos-
hatják az életerőnket! Megérzéseink is cser-
benhagyhatnak, amennyiben száműzzük a 
kapitányt elménk hajójáról.

Késő este megbékülhetünk magunkkal 
(APB), bár érzéseink jelölőjének előnyte-
len kozmikus helyzete lefojtja felszabadult 
lelkületünket!

7.52 BRC 13.55 BRD 21.51 ARI 23.22 APB

A nap magyarja

A mai nap szülötte Bencze Mihály ma-
tematikus, tanár, költő. Matematikai 

munkássága mellett a csángó művészet 
kutatója, népszerűsítője. Kutatásainak 
köszönhetően  a hétfalusi csángó költők 
életrajza és művei újból megjelentek. 1989 
decemberében részt vállalt abban a bizott-
ságban, amelynek célkitűzése volt az önál-
ló brassói magyar középiskola létrehozása. 
Brassóban alapított egy könyvkiadót is, 
amelynek célja a magyar könyvek kiadása. 
Az elmúlt években több ezer könyvet ado-
mányozott erdélyi iskolák könyvtárainak.  
Számos nemzetközi kitüntetést kapott.

43. Elszántság 62. A kicsi túlsúlya

Tó

Ég Hegy

Villám

November 20., vasárnap A �7.02 �15.55 B�0.41 �13.00
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Összetartás. Ideái: együtt-
működés, egyesítés, egységre törek-

vés.
Tevékenységeinket biztos siker kíséri, ha 

képességeinket helyesen mérjük fel, helyes 
önismerettel és kitartással rendelkezünk. 
Fontos, hogy kedvesen, szívélyesen viszo-
nyuljunk környezetünkhöz. Lehetőség sze-
rint igyekezzünk vallási közösségünkben 
kibontakoztatni képességeinket!

 A nap alkalmas arra, hogy a hasonló gon-
dolkodásúak, tulajdonságúak közeledjenek 
egymáshoz, egymást kiegészítsék. Nem ér-
demes habozni, késlekedni, mert könnyen 
elvéthetjük a kedvező pillanatot.  

Változó vonal:
1. vonal: „Bizalmas összetartás.” Igyekez-

zünk bizalommal összetartani társainkkal. 
Váratlan szerencsében is részünk lehet...

A jel a Kezdeti nehézség képébe változik: 
szerényen, minden lépésünket gondosan 
előkészítve a jelennel foglalkozzunk!

tÁrÓ
10. Sorskerék                  10. Tűz

A Sorskerék kártyája – a változó vonallal 
analógiában – jelzi, hogy ma minden 

bizonnyal megtapasztaljuk a szerencse for-
gandóságát. Akár jobbra, akár rosszabbra 
is fordulna szerencsénk, ne feledjük annak 
forgandóságát!

A háttérlap szerint jól tesszük, ha nem 
„mozdulunk rá” meggondolatlanul a je-
lenségekre, hanem tudatosítjuk, hogy azok 
hátterében különböző „szándékok kava-
rognak”!

8. Összetartás 3. Kezdeti nehézség

Víz

Föld Villám

Víz

ASztrOLÓGIA

Az éj leple alatt önérzetünk jelölője je-
gyet vált (Bg), így a földies rögzült-

ségeket mozgékony levegősség váltja fel. 
Ébredésünk könnyedebb lehet, ám ha nem 
sürgetnek, akkor hajlamunk szerint tovább 
lustálkodnánk. 

A hajnali konstellációval megfelelésben 
elménkben elfojtott indulatok színezhe-
tik át az érzésvilágunkat (BW6). Ha nem 
tudjuk mederbe terelni a szokatlan indu-
latokat, erejük görcsös és nyilalló érzetek 
képében mutatkozhat meg.

Továbbra is kerüljük a szétforgácsoló-
dást, és ébresszük fel tiszta intelligencián-
kat (ARI), mert a tegnapi konstelláció-
val analógiában zavarokat tapasztalhatunk 
elménkben!

Holnapig érzelmi mozgatottságot fi-
gyelhettünk meg magunkban (DPG).

Délben igazságtalanságok sérthetik önér-
zetünket (BRJ), az elfogadás hiánya ká-
rosíthatja májunkat. Rakjuk le egoista né-
zeteinket, és rágcsáljunk koriandermagot. 
Válogassuk meg ebédünket, és kerüljük a 
savasító ételeket!

2.17 Bg 3.36 BW6 12.05 BRJ

A NAp HAGYOMÁNYA

A téli napfordulóig hátralévő egy hó-
nap egészére az szolgál sorsszerű út-

mutatóul számunkra, ha a természetben 
zajló folyamatokkal együtt fordulatot, be-
felé fordulást hajtjuk végre. 

Ez az időszak tehát arra alkalmas, hogy 
befogadókészen, például magányban szem-
besítsük magunkat a múltban elkövetett 
hibáinkkal, önmagunk elől is elrejtett 
gyengeségeinkkel, hogy levonva a tanulsá-
got, a belátásokból mélyreható önismeretre 
tegyünk szert, mert ez szolgálja a jövő javát, 
a boldogulást.

November 21., hétfő A �7.04 �15.55 B�1.59 �13.25
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Hadsereg. Ideái: vezető, pa-
rancsnok, háború, őrség, katonaság.

Könnyen lehet, hogy a nap folyamán 
összetűzések, zavarok, változások, nagy 
kihívások közepette kell megállnunk a he-
lyünket. Ilyen helyzetekben törekednünk 
kell arra, hogy a helyzet urai tudjunk ma-
radni. Fel kell vállalni a vezetést, és erős 
vezetőként rendet kell teremtenünk!

Változó vonalak:
3. vonal: „Halottaskocsi a seregben, baj!” 

A tapasztalt szerencsétlenség a rossz veze-
tésnek, szervezésnek köszönhető. A fegyel-
mezetlenség súlyos hiba!

6. vonal: „Kitüntetést oszt a vezér.” A ju-
talmak szétosztásakor is őrizzük éberségün-
ket. Magas pozícióba csak megfelelő képes-
ségű embert ültessünk! 

A jel a Munkálkodás az elrontotton képé-
be változik: igyekezzünk hibáink kijavításá-
val foglalkozni!

tÁrÓ
0. Bolond                    10. Víz

A Bolond kártyája a gyanútlanul szaka-
dék felé közeledő vándort ábrázolja, 

és óva int a felelőtlen, meggondolatlan vi-
selkedéstől. 

Másik aspektusa a világon túlemelkedett 
bölcs kötetlensége: vizsgáljuk meg, elég 
bölcsek vagyunk-e ma ahhoz, hogy bolon-
dok lehessünk. 

A háttérben ma a víz elemi energia 
jelenik meg, mégpedig az örvénylő víz 
képében: ne engedjük, hogy érzelmeink 
magukkal ragadjanak a mélybe...

7. Hadsereg 18. Munkálkodás az
elrontotton

Föld

Víz Szél

Hegy

ASztrOLÓGIA

ébredésünk a szél elemi energiával 
megfelelésben könnyű lehet (Bg). 

Érdekessé tehetjük napunkat, ha megfelelő 
emberekkel kapcsolódunk, így elégedetten 
szemlélődhetünk.

A nap folyamán érzelmi életünket mérsé-
kelt és diplomatikus módon élhetjük meg 
(DPG). A sorsunkat működtető erőkhöz 
harmonikusan kapcsolódhatunk, kedves-
séggel nehéz problémákat is orvosolhatunk, 
kiváltképp ha diplomatikusan fogalmazzuk 
meg mondanivalónkat (BPC).

Naplemente után a Nyilas jegyében kö-
szönthetjük tudatosságunk jelölőjét (Ai), 
így erővel és világossággal tölthetjük fel égi 
kapcsolatainkat, valamint testi megjelení-
tőit: a combokat és a csípőt.

Este korlátozottnak és gátlásosnak érez-
hetjük magunkat (BMG), amennyiben 
nem azonosulunk teljesen sorfeladataink-
kal. A délelőtti konstellációt ismét életre 
kelti a Hold (BPD), hiszen a visszafogott-
ság és a megfontoltság ma jó barátunk le-
het.

9.20 DPG 10.40 BPC 17.09 Ai
 18.44 BMG 19.31BPD 

A nap magyarja

Amai nap szülötte Ady Endre, az 
egyik legnagyobb magyar költőnk. 

Költészetének témái az emberi lét minden 
jelentős területére kiterjednek. Hazafi és 
forradalmár, példamutató magyar és euró-
pai. A szerelemről vagy a szülőföldjéről írt 
versei éppoly lényeges kifejezései az embe-
ri létnek, mint a szabadság, az egyenlőség, 
a hit vagy a mulandóság kérdéseiről írott 
költeményei. Az ősi, magyaros költészet és 
kultúrkör felhasználása egész életművét vé-
gigkíséri. Szívesen tetszelgett a magányos, 
meg nem értett forradalmár szerepében, a 
valóságban költőtársai támogatták őt.

November 22., kedd A �7.05 �15.54 B�3.17 �13.54
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JÓSLÁS

Asztrológiai áttekintés a Nyilas havára

N ovember 22-én „Nap a Descendensen” szertartásunk keretében léptethetjük be a 
Napot a Nyilas tropikus zodiákusjegyébe. Hasonlóan az előző hónaphoz, ezúttal is 

az időszak elején, illetve a végén lesznek komolyabb odafigyelést igénylő konstellációk.
Igen jól tesszük, ha 26-án, kora délután – füstölő meggyújtása mellett – tudatosítjuk 

a Vénusz belépését a Bak jegyébe, mert így elébe mehetünk a 27-én tetőző feszültségnek, 
mely érzelmi vihart, féltékenység, hűtlenség miatt kirobbanó, derült égből villámcsapás 
szerű helyzeteket jelez (DR6). Ne lépjük túl erkölcsi határainkat holmi „megszerezhető-
kért”, ne tévesszük össze az aranyat a rézzel, az értékeset az értéktelennel. Tartózkodjunk 
az extravagáns viselkedéstől!

Egyhetes nyugalomra számíthatunk, ha sikeresen vettük a fent említett akadályokat.
December első napjaiban viszont komoly viharfelhők  gyülekeznek (DMJ, ARE). 

Érzelmi életünkben számíthatunk alászállós, pokoli „élményekre”, melyeket tovább 
nehezíthet, hogy nem azt tesszük, amit tennünk kellene! A feszültségek kulcsa a Szűz- 
Mársz, mivel trigonban van a Vénusszal. Szerény, mértéktartó viselkedéssel, akaratunk 
mások szándékának való alárendelésével kelhetünk át sérülésmentesen a nehézségeken. 
Tartózkodjunk a kritikáktól, a szőrszálhasogatástól,  attól, hogy másoknak papoljunk!

5-e táján jól tesszük, ha nagyon vigyázunk a nyelvünkre, és alaposan meggondoljuk, 
kinek mit mondunk, főleg akkor, ha születési képletünkben a labilis jegyek 10. foka körül 
bolygó van (CRE). Erőszakos beszéd, összeszólalkozások, balesetveszélyes közlekedési 
helyzetek veszélye fenyeget, ha megfeledkezünk magunkról, és magukkal rántanak indu-
lataink. Rosszindulatú beszólásokat, álhíreket, pletykákat, intrikákat jelezhet az exil hely-
zetű, retrográd Merkuriusz – a Mársz kvadrátjában –, bár az uralmi recepció révén időben 
eszünkbe juthat az, hogy mennyire fontos ha féken tudjuk tartani a nyelvünket.

Hosszabb, nyugalmasabb időszak vár azokra, akik sikeresen kezelni tudták a feszült 
helyzeteket, melyeket a Sors hozott számukra aszerint, hogy a konstellációk mely születési 
házaikba estek. Időt szentelhetünk annak, hogy visszatekintve értékeljük az eseményeket.

Akár asztrológiai-szellemi gyakorlatként is megpróbálhatunk bepillantani a színfalak 
mögé: a december 7-i nap „trigonosan kellemesnek” néz ki – elő ránézésre! Ha látjuk, 
hogy az átfutó trigon résztvevői között milyen recepciós érdekeltségek vannak, akkor ke-
zünkbe kerülhet a nap eseményeinek forgatókönyve is: az exaltációs helyén igen érzékeny 
Hold nagy bizalommal fordul urához, a vele trigonban álló Vénuszhoz, aki viszont ezt 
észre sem veszi (kölcsönös, vegyes előjelű, uralom–exil recepció)! Sokkal inkább kacsintgat a 
Mársz felé, hiszen a trigon is zöld utat jelez, de a Mársz – hivatalból – ejti (kölcsönös, vegyes 
előjelű, exaltáció-fall recepció). Hogy teljes legyen a kép: a Hold a Mársz exiljében magasan 
átnéz az esetleges próbálkozásokon.

December 18-a körül nyomasztó, hideg érzelmi állapotokat, esetleg kényszerű magányt 
tapasztalhatunk, főleg akkor, ha a kardinális jegyek 3. dekanátusában születési bolygónk 
van (GRD). A helyzet kezelésében sokat segít, ha tudjuk, hogy a jelölők között kölcsönös, 
pozitív előjelű, uralom–uralom recepció, röviden uralmi csere van.

Érzelmeink megpróbáltatása folytatódhat a Nyilas havának utolsó napjaiban is (FRD). 
Az igazságtalan, szerencsétlen helyzetek kezelését segíti a konstelláció ismerete, és kép-
letünkön keresztül történő kiértékelése (viszont nehezíti a kölcsönös, vegyes előjelű, ura-
lom–fall recepció)!
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JÓSLÁS

NAP A B C D E F G H I J
Nap Hold Merkuriusz Vénusz Mársz Jupiter Szaturnusz Uránusz Neptun Plútó

’      ° ’      ° ’      ° ’      ° ’      ° ’      ° ’      ° ’      ° ’      ° ’      °
i g i i f b g a k j

Sze 23 00   20 28   45 19   59 25   37 05   44 02R10 24   53 00R46 28   12 06   00
Cs 24 01   20 13h46 20R07 26   52 06   12 02   04 24   59 00   45 28   12 06   01
P 25 02   21 28   46 20   05 28   06 06   40 01   58 25   06 00   44 28   13 06   03
Szo 26 03   22 13i46 19   53 29   21 07   07 01   52 25   12 00   44 28   13 06   05
V 27 04   23 28   09 19   30 00j35 07   34 01   47 25   18 00   43 28   14 06   07

H 28 05   23 12j19 18   57 01   50 08    01 01   41 25   25 00   42 28   14 06   09
K 29 06   24 26   03 18   13 03   04 08   28 01   36 25   31 00   42 28   15 06   11
Sze 30 07   25 09k21 17   18 04   19 08   54 01   30 25   37 00   41 28   16 06   13
Cs 1 08   26 22   15 16   14 05   33 09   20 01   25 25   43 00   41 28   16 06   15
P 2 09   27 04l47 15   02 06   47 09   46 01   21 25   49 00   40 28   17 06   17
Szo 3 10   27 17   02 13   43 08   02 10   11 01   16 25   55 00   40 28   18 06   19
V 4 11   28 29   04 12   21 09   16 10   37 01   11 26   01 00   39 28   19 06   21

H 5 12   29 10a58 10   59 10   30 11   02 01   07 26   06 00   39 28   19 06   23
K 6 13   30 22   48 09   38 11   45 11   26 01   03 26   12 00   39 28   20 06   25
Sze 7 14   31 04b39 08   21 12   59 11   51 00   59 26   18 00   39 28   21 06   27
Cs 8 15   32 16   32 07   12 14   13 12   15 00   55 26   24 00   39 28   22 06   29
P 9 16   33 28   33 06   12 15   28 12   39 00   52 26   29 00   38 28   23 06   31
Szo 10 17   34 10c41 05   21 16   42 13   02 00   48 26   35 00D38 28   24 06   33
V 11 18   34 23   01 04   42 17   56 13   25 00   45 26   40 00   38 28   25 06   35

H 12 19   35 05d31 04   14 19   10 13   48 00   42 26   45 00   39 28   26 06   37
K 13 20   36 18   15 03   57 20   24 14   11 00   39 26   51 00   39 28   27 06   39
Sze 14 21   37 01e11 03D51 21   39 14   33 00   37 26   56 00   39 28   28 06   41
Cs 15 22   38 14   21 03   56 22   53 14   55 00   34 27   01 00   39 28   30 06   43
P 16 23   39 27   45 04   09 24   07 15   17 00   32 27   06 00   39 28   31 06   45
Szo 17 24   40 11f23 04   32 25   21 15   38 00   30 27   11 00   40 28   32 06   47
V 18 25   42 25   15 05   02 26   35 15   59 00   28 27   16 00   40 28   33 06   49

H 19 26   43 09g21 05   39 27   49 16   19 00   27 27   21 00   40 28   35 06   51
K 20 27   44 23   39 06   22 29   03 16   39 00   26 27   26 00   41 28   36 06   54
Sze 21 28   45 08h07 07   11 00k17 16   59 00   24 27   31 00   41 28   37 06   56

Bolygóállások a Nyilas jegyében
november 23. – december 21.

0.00 óra, Greenwich

*Magyarországon ugyanakkor: Sopron +1 ó 06 p 12 mp, Budapest +1 ó 
16 p 16 mp, Debrecen +1 ó 26 p 32 mp. Forrás: A magyar efemerida 
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Visszavonulás. Ideái: hát-
rálni, elbújni, elrejtőzni, „nem ellen-

kezni a gonosszal”.
Bár most nem érdemes nagy célok meg-

valósításába kezdeni, a visszavonulásban 
gyakorolható fegyelem később bőségesen 
meg fogja teremni gyümölcsét.

Fontos, hogy a visszavonulást a megfe-
lelő pillanatban hajtsuk végre. Ennek az a 
feltétele, hogy éberen vegyünk részt a törté-
nésekben, és időben ismerjük fel a jeleket.

Változó vonal:
5. vonal: „Kitűnően végrehajtott visszavo-

nulás, nagy üdv!” Ha felismertük a vissza-
vonulásra legalkalmasabb pillanatot, dön-
tésünkben legyünk határozottak.

A jel a Vándor képébe változik: ne időz-
zünk feleslegesen sehol, dolgunk végeztével 
menjünk tovább!

tÁrÓ
0. Bolond                     10. Tűz

A Bolond kártyája a gyanútlanul szaka-
dék felé közeledő vándort ábrázolja, 

és óva int a felelőtlen viselkedéstől. 
Másik aspektusa a világon túlemelkedett 

bölcs kötetlensége: vizsgáljuk meg, elég 
bölcsek vagyunk-e ma ahhoz, hogy bolon-
dok lehessünk. 

A háttérlap arra figyelmeztet ma ben-
nünket, hogy fokozottan figyeljünk érzel-
meinkre, mert azok ma igencsak hajlamo-
sak lehetnek arra, hogy örvényként maguk-
kal húzzanak bennünket olyan méltatlan, 
szégyenteljes állapotokba, melyekből igen 
nehéz lehet kikecmeregnünk.

33. Visszavonulás 56. Vándor

Ég

Hegy Hegy

Tűz

ASztrOLÓGIA

pihenésünk felületes, ám ébredésünk 
keserves lehet, hiszen az éj leple alatt 

jegyet vált altudatunk jelölője (Bh). 
Éjszaka rendeződhetnek és kiegyenlí-
tődhetnek (BSI) a belső feszültségek. 
Reggel vonzódhatunk a szerencsétlen és 
igazságtalan helyzetekhez (BWF).

Reggeli gyakorlatainkban részesítsük 
előnyben a méregtelenítő és nyújtó test-
helyzeteket: a lótusz gyertyában kioldja a 
derék feszüléseit, míg az ekegyakorlattal 
elkerülhetjük a szélsőséges kibillentségeket 
a nap folyamán.

Délelőtt tudati felfokozódást tapasztal-
hatunk (AS6), hirtelen ötleteink fellob-
banthatják a lelkesedés lángját.

Lelkünk bugyraiból mély sérelmeket ás-
hatunk elő (BPE), szenvedékeny lényünk 
nehezen engedi el a mérgeket (BPJ). A 
bőrünkön érezhetjük szándékaink romboló 
erejét (ESJ), és nemiségünk is felerősöd-
het. 

Makacs és kitartó viselkedésünk kiér-
demli a méltó büntetését, gyulladások je-
lentkezhetnek a bőrön.

0.05 BSI  2.53 Bh 6.26 BWF 11.13 AS6 
12.31 BPE 12.36 BPJ 15.00 ESJ

A NAp HAGYOMÁNYA

Amai a Gézák neve napja. A Géza név 
a latin leírás (Geysa) kései téves ol-

vasata következtében torzult el, eredetileg 
Gyeücsaként hangzott. A Gyeücsa név ere-
detileg jabhgu, majd dzsebu volt, ez lett a 
magyarban Gyevü, illetve Gyeü, s kapott 
-csa kicsinyítő képzőt. Legelső ismert vise-
lője, Géza az utolsó fejedelme volt a magya-
roknak (a Péter királyt rövid időre követő 
Leventét számolva az utolsó előtti). Árpád 
fiának, Zoltánnak unokája volt, Taksonyt 
követte uralkodóként. Géza volt az első, aki 
nyitott a keresztény Nyugat felé.

November 23., szerda A �7.07 �15.53 B�4.38 �14.29
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Szétforgácsolódás. Ideái: 
hasadás, összeomlás, eltávolítás, hi-

vatalvesztés.
A nap folyamán azt tapasztalhatjuk, 

hogy fokozatosan erősödnek körülöttünk 
a zűrös, zavaros erők. Egyik célunkat sem 
tudjuk megvalósítani, akárhogy is próbál-
koznánk. 

A jel azt mutatja, hogy most nem kifelé, 
előre, a világ irányába érdemes tevékeny-
kedni, hanem sokkal hasznosabb és idősze-
rűbb a befelé fordulás.

Ha mégis erőltetnénk „külső dolgain-
kat”, akkor könnyen botrányos helyzetek-
be, lopással, árulással kapcsolatos kellemet-
lenségekbe keveredhetünk.

Térjünk ki a provokatív helyzetek elől, 
igyekezzük nyugalmunkat megőrizve ki-
várni a jobb időket!

Mivel nincsenek változó vonalak, egész 
nap gyakorolhatjuk a hibáinktól való meg-
szabadulást, „kinövéseink lenyesegetését”.

tÁrÓ
7. Diadalszekér                Szél Király

A Diadalszekér kártyája fényes haladás-
ról, a világos és sötét erők összefogott 

együttműködésének lehetőségéről beszél, 
valamint annak fontosságáról, hogy csak az 
Ég által megszabott úton haladjunk.

A háttérlap tanácsa szerint jól tesszük, 
ha igyekszünk tudatos ellenőrzés alatt tarta-
ni gondolkodási, képalkotási folyamatain-
kat, és nem engedjük, hogy negatív gondo-
latok, ellenségképek erősödjenek meg ben-
nünk. Ápoljunk inkább királyi ideákat!

ASztrOLÓGIA

ébredésünket a víz energia lassú és hideg 
minőségei hathatják át (Bh), így tag-

jainkat merevnek és nehéznek érezhetjük, 
míg lelkünket szenvedékeny és morózus 
hangulatok mérgezhetik. Emelkedjünk felül 
hangulatunk pillanatnyi szeszélyein, ebben 
segíthet a kobra- és a gyertyatesthelyzet, va-
lamint a meleg és aromás italok fogyasztása. 
Az orbáncfű és a bazsalikom kedélyállapot-
javító, míg a cickafark, a bojtorjángyökér és 
az aloe vera támogatja a szervezet méregtele-
nítő folyamatait.

Reggel gondolkodásunk jelölője meg-
áll égi útján, majd hátráló mozgásba kezd 
(CR), így december 14-éig mi se kezdjünk 
új dologba. Időszerű az elmulasztott felada-
tainkat pótolni. Elveszettnek hitt tárgyak és 
élmények kerülhetnek ismét látókörünkbe. 
Kifejezőkészségünk megváltozik, ezért egy-
értelműen fogalmazzunk, hogy elkerülhes-
sük a félreértéseket. Közlekedésünkben is 
nehézségekbe ütközhetünk, ne siettessük 
haladásunkat. Úgy menjünk, mintha jön-
nénk! A dugók belső elzáródásokról árul-
kodnak, akár beöntést is alkalmazhatunk. 

8.21 CR

A NAp HAGYOMÁNYA

Kurszán nevünk a hajdani gyula nevét 
őrzi, aki a kündü, a szakrális főfejede-

lem tisztségét betöltő Árpád mellett vezette 
a hadakat a honfoglaló magyarok idejében. 
A görög források szerint viszont Etelközben 
még Kurszán volt a kündü. Egyesek szerint 
a Kurszán név a törökből magyarázható, és 
jelentése keselyű lenne. Ennél sokkal va-
lószínűbb, hogy mivel a név összecseng a 
Khoraszánnal, a mágusok ősi hazájuk emlé-
két őrizték e névvel. Kurszán Kusán néven 
is ismeretes, Anonymus apjának Cundut 
tette meg. A bajorok egy lakomán 904-ben 
orvul megölték.

23. Szétforgácsolódás

Hegy

Föld

November 24., csütörtök A �7.08 �15.52 B�5.59 �15.10
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Kimerültség. Ideái: fáradt-
ság, bekerítettség, a jellem megpró-

báltatása.
A kimerültség révén ma megtanulhat-

juk azt is, hogyan merítsük ki magunkban 
negatív érzelmeinket, például a haragot, a 
tunyaságot, a szorongást...

Jól tesszük, ha ma a sorsunk szabta irányt 
követjük, és nem akarunk nagy célokat 
megvalósítani, felelőtlenül előretörni.

Változó vonalak:
4. vonal: „Könnyelműsége miatt kimerül-

ve, szégyen, nem hiba!” Ha megfeledkezünk 
kötelezettségeinkről, feladatainkról, és az 
előnyökre, a haszonra figyelünk, saját fe-
jünkre hozzuk a bajt. Eszméljünk!

6. vonal: „A kimerültség a végéhez köze-
ledik, határozottan lépni kell, üdv!” Végére 
értünk a saját érzelmeinkkel folytatott küz-
delemnek. Tudatosítani kell, majd fel kell 
számolni a kimerültség érzelmi okait!

A jel a Feloldás képébe változik: tanulmá-
nyozzuk az ősi szövegekben, hogyan lehet a 
vágyak, az emóciók és a kötöttségek csap-
dájából kiszabadulni!

tÁrÓ
12. Próba                  Tűz Mágus

A Próba kártyája megpróbáltatással, 
kifordult állapottal kapcsolatos ösz-

tönző helyzetet jelez, melyben megalkuvás 
nélküli kitartással érdemes részt venni. 

A háttérlap szerint ma komoly, sorsfor-
dító erők jelenhetnek meg, ezért fontos az, 
hogy tudjuk, mire irányítjuk akaratunkat. 
Legyenek bennünk tiszta indítékok!

47. Kimerültség 59. Feloldás

Tó

Víz Víz

Szél

ASztrOLÓGIA

Hajnalban kellemetlen, émelygős él-
ményekben lehet részünk (BRI), 

amennyiben a tegnap esti étkezésünket 
nem az alkatunknak és életmódunknak 
megfelelően állítottuk össze.

Hajnalhasadás előtt önérzetünk jegyet 
vált (Bi), így az Újhold erőterébe ér-
kezünk. Figyeljük meg az éjszaka utolsó 
álomképeit, hiszen a következő heteket 
meghatározó jósálmokat láthatunk. 

Érzékenységünk a végletekig fokozódhat 
(DPI), szabadságigényünk megnöveked-
het.

Ébredésünk könnyű lehet a hangulatun-
kat meghatározó tűz elemi energiával meg-
felelésben (Bi). 

Reggel ünnepelhetjük az Újholdat, meg-
fogalmazhatjuk kívánságainkat, elképzelé-
seinket, amelyeket a következő két hétben 
szeretnénk kibontakoztatni. 

Az Újhold épp napkeltekor van, ezért 
érdemes tudatosan – szertartásban – meg-
élni, így a nap folyamán jeleket kaphatunk 
óhajaink sikeréről!

0.05 BRI 2.58 Bi 2.59 DPI 
4.09 BS6 7.11 AMB 14.07 BRE 

A NAp HAGYOMÁNYA

A mai a hagyomány szerint férjjósló 
nap. Régen ilyenkor a lányok gyü-

mölcságat tettek a vízbe, s ha valakinek 
Karácsonyra kizöldült, akkor annak közeli 
férjhez menést jósolt. A legények is jósol-
tak, böjtöltek,  vagy elcsent lányinget tettek 
a párnájuk alá, hogy meglássák álmukban a 
feleségüket. A nőknek dologtiltó nap volt, 
ugyanakkor a férfiak sem szánthattak. A 
malmok is álltak e napon. Négy hét múl-
va lesz a téli napforduló, Karácsony benső 
ünnepe. A mai nap a karácsonyi idő fordí-
tott rámutató napja is. Egyúttal Újhold: új 
szándékok születhetnek bennünk.

November 25., péntek A �7.09 �15.51 B�7.16 �16.02
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Befejezés előtt. Ideái: még 
nem befejezett, még nem kelt át, 

még nem tökéletes.
Nagy elővigyázatosságra és óvatosságra 

van szükség a nap eseményeivel kapcsolat-
ban, mint a rókának, amely vékony jégen 
akar átkelni.

Változó vonalak:
3. vonal: „A befejezés előtt a hatalom és 

az erő gyakorlása csak bajt és veszélyt okozna, 
nem hiba.” Még csak az előkészületek ideje 
jött el. A türelem rózsát terem...

4. vonal: „A befejezés előtt a türelem és a 
kitartás eredményeként megvalósul az akarat, 
nem hiba!” Elérkezett a rendcsinálás ideje. 
Ebben a kemény kitartás és a harcosság e-
redményez nagy jutalmat.

5. vonal: „Kivívja a győzelmet a bölcs 
uralkodó, makulátlanság!” Győzelmünk e-
setén ne feledkezzünk meg a gyümölcsök 
önzetlen szétosztásáról!

A jel a Szelíd szél képébe változik, sugall-
va, hogy most alázatossággal, szelídséggel, 
gyengédséggel jutunk a legmesszebbre.

tÁrÓ
21. Világ                      9. Föld

A Világ kártyája szerint jól tesszük, ha 
ma felvállaljuk a „keresztet”, világi 

feladatainkat, nehézségeinket, mert meg- 
van bennünk az ehhez szükséges erő.

A háttérlap szerint ma haszonra, nyere-
ségre tehetünk szert. Jól tesszük, ha nem 
hagyjuk, hogy a „gazdagság” elvakítson 
bennünket, és nem feledkezünk meg a 
bőkezűség erényének gyakorlásáról!

ASztrOLÓGIA

reggel bizakodó és derűs hangulatok 
jelenhetnek meg belsőnkben a tűz 

energiával megfelelésben (Bi). Végezzünk 
olyan jógagyakorlatokat, melyek összekap-
csolhatják belsőnket a magasabb világokkal 
és olyanokat is, melyekkel földre húzzuk 
lényünket létünk szűkös határai közé. A 
gerinccsavar segítségével a végtelen idő 
áramlásába illeszthetjük magunkat. A fe-
jenállás és a hullapóz váltogatása élettanilag 
is nagyon hasznos a vérkeringésünknek. 

Kapcsolódónak és mozgékonynak érez-
hetjük magunkat (BMC), ugyanakkor 
megfigyelhetjük a tüdő és a légcső érzé-
kenységét. Nyálkaoldó növényekkel, pél-
dául útifűvel és ökörfarkkóróval oldhatjuk 
fel a hurutokat. A sokáig húzódó köhögés 
kimeríti a tüdőt, ezért nedvesítsük a tor-
kunkat kankalin és hársfavirág teájával.

Déltájban érzelmi életünk jelölője jegyet 
vált (Dj), így könnyed és akár felelőtlen 
érzéseinket konkrétabb élmények válthat-
ják fel. A jegyváltással egy időben görcsös 
feszültségek jelentkezhetnek (DR6).

11.04 BMC 13.37 Dj 20.13 BPG

A nap magyarja

Amai nap szülötte Stein Aurél, zsidó 
származású, magyar keletkutató.  21 

évesen bölcsészdoktor lett, és Angliában 
folytatta tanulmányait. Indiában a brit 
adminisztrációban dolgozott, illetve ké-
sőbb több indiai egyetemen tanított. 
Négy nagy jelentőségű expedíciót vezetett 
Belső-Ázsiába. Az általa gyűjtött kéziratok 
és régészeti tárgyak jelentős része a British 
Museumba került. Ő talált rá az Ezer 
Buddha Barlangtemplomokban lévő hatal-
mas kéziratgyűjteményre. Afganisztánban, 
Kabulban halt meg, ahol a keresztény te-
metőben van a sírja.

64. Befejezés előtt 57. Szelíd szél

Tűz

Víz Szél

Szél

November 26., szombat A �7.11 �15.51 B�8.24 �17.01
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Szépség. Ideái: esztétikum, 
báj, díszítés, forma.

Jól tesszük, ha kerüljük a vitás helyzete-
ket, mert könnyen tévedhetünk, ha elha-
markodottan nyilvánítunk véleményt.

Sikeresek lehetünk ugyanakkor minden 
művészettel kapcsolatos tevékenységben, 
így napi gyakorlataink, esetleges szertartá-
sunk kapcsán bizalommal alkalmazhatunk 
énekes-zenés elemeket is.

Változó vonalak:
4. vonal: „Annyira szép, hogy fehér, mint 

a hó.” Most választanunk kell a külső szép-
ség, a dísz, illetve a természetes egyszerűség 
között!

6. vonal: „Egyszerű szépség, nagy üdv!”  
Igen jó, ha belső fényünk ragyog, mert 
akkor nincs szükségünk külső cicomákra. 
Nyugodtan vállaljuk magunkat olyannak, 
amilyenek vagyunk!

A jel a Bőség képébe változik: ne éljünk  
vissza helyzetünkkel, kerüljük a különckö-
dő, extravagáns viselkedést, a nagyképűsé-
get! Gondoljunk a jövőre!

tÁrÓ
11. Erő                      8. Föld

Az Erő kártyája a nem tudatos erők, 
energiák megfékezésének szükséges-

ségéről beszél, valamint arról, hogy a ben-
nünk levő sötét impulzusokat hogyan lehet 
legyőzni.

A háttérlap szerint jól tesszük, ha óva-
tossággal járunk el az anyagi biztonságun-
kat, stabilitásunkat érintő kérdésekben, és 
ragaszkodunk a tisztességhez. 

ASztrOLÓGIA

éjjel jegyet vált önérzetünk jelölője, így 
ébredésünket a föld elemi energia hatja 

át (Bj). Gyakoroljuk a fejkörzést, a boka 
közé ülést és a törpeállást, hogy kioldódja-
nak személyiségünk meghatározottságai.

A nap folyamán görcsös állapotokat élhe-
tünk meg (DR6), amennyiben önös elkép-
zeléseket dédelgetünk. Osszuk meg mások-
kal is ötleteinket (BR6)! Érzékenységünk 
a porcok és az ízületi folyadékok állapotára 
összpontosul (BMD). Mezei zsurló és ko-
riandermag főzetével mozdíthatjuk meg az 
ízületekben pangó savós nedveket.

Ügyeljünk, hogy ne száradjon ki a szánk 
(BMJ), étkezésünkben pedig kerüljük 
a durva, savas táplálékokat! A Hold érzé-
kenységével magához vonzza az együttálló 
jelölőket (DMJ), így jövő csütörtökig alvi-
lági és durva érzelmeket kiváltó jelenségek-
kel szembesülhetünk. 

Érzelmeinkben bőséget tapasztalhatunk 
(DSF), megerősödhet biztonságérzetünk. 
Ügyeljünk a felemás érdekeltségű jelölőkre.

 
1.07 BPI 3.27 DR6 4.05 Bj

 5.17 BR6 5.28 BMD 7.02 BSF 
14.26 BMJ 17.24 BSE 22.24 DSF  

A NAp HAGYOMÁNYA

Ezen a napon választotta 1308-ban 
Károly Róbertet a pesti országos gyűlés 

királlyá. V. István Árpád-házi magyar király 
dédunokája, a magyar Anjou-ház alapí-
tója Anjou Martell Károly és Habsburg 
Klementia házasságából született. Új ala-
pokra helyezte és megszilárdította az utolsó 
Árpádok alatt megrendült királyi hatalmat. 
A régi, lázadó főnemesség helyére a király 
új, hozzá hűséges embereket állított, és kö-
zöttük osztotta fel az elkobzott birtokokat, 
ősi családok eddig háttérbe szorult ágait 
emelte be a hatalomba. Halálakor erős bi-
rodalmat hagyott fiára, Nagy Lajosra.

22. Szépség 55. Bőség

Hegy

Tűz Tűz

Villám

November 27., vasárnap A �7.12 �15.50 B�9.18 �18.11
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: A közép bizonyossága. Ideái: 
belső bizalom, a csíra „kiköltése”, a 

szív szabadsága.
A belső üresség a helyes elvek felvételére 

való nyitottságot jelenti, „ahol” kifejleszt-
hetjük magunkban a bizalom és az alázat 
erényeit.

Jó, ha napi feladataink elvégzéséhez meg 
tudjuk szerezni környezetünk támogatását, 
de így is komoly önfegyelemre lesz szük-
ségünk, ha gördülékenyen akarjuk vezetni 
dolgainkat.

Sok múlik ma azon, hogy be tudjuk-e 
tartani erkölcsi normáinkat, mert ez siker-
hez, az erkölcstelenség pedig rövid úton 
szerencsétlenséghez vezet.

Ha ma döntőbírói szerepbe kerülnénk, 
akkor gondosan mérlegeljük a körülmé-
nyeket, ne legyünk elhamarkodottak a 
büntetések kiszabásában.

Változó vonal nem lévén egész nap gon-
dosan ügyelhetünk beszédünkre, táplálko-
zásunkra, tudván, hogy „nem az mérgez 
meg minket, ami bemegy, hanem ami ki-
jön a szánkon”.

tÁrÓ
7. Diadalszekér                    6. Víz

A Diadalszekér kártyája fényes haladás-
ról, a világos és sötét erők összefogott 

együttműködésének lehetőségéről beszél, 
valamint annak fontosságáról, hogy csak az 
Ég által megszabott úton haladjunk.

A háttérlap erős érzelmi mozgással, szere-
lemmel, vágyakkal kapcsolatban jelez. Igye-
kezzünk tiszta érzelmeket ápolni!

ASztrOLÓGIA

éjszaka kellemetlen érzetek nyomaszt-
hatnak (Bj), ha a lelkiismeretünk-

nek van min rágódnia. Szembesülhetünk a 
külvilág elvárásaival, így személyes szabad-
ságunkat érezhetjük megrövidülni.

Reggeli gyakorlatainkba vegyük be az 
egyensúlyozó nagylábujjon állást, így a 
céltudatosság mellett a harmóniára törek-
vésünk is megmarad. A nyújtógyakorlatok 
segítik legyőzni lelki merevségünket, és tá-
gítják látókörünket is.

Érzelmi életünket csütörtökig meghatá-
rozottságok és kényszerű állapotok korlá-
tozhatják (DMJ), amennyiben a ragaszko-
dás jellemzi életünket.

Akaratunk megnyilvánításában pénte-
kig gátoltságot tapasztalhatunk (ARE). 
Nagyszabású terveinkhez túlzott aprólékos-
sággal látunk hozzá, így nem érünk a vé-
gére feladatainknak. A máj működésében 
láthatjuk ennek kárát, hiszen szervezetünk 
túl erős epefolyadékot termelhet. Az édes-
köménymag és az apróbojtorján teája hígít-
ja az epét.

Belső működésünkben háttérfeszültséget 
figyelhetünk meg (AOB), amely aláássa 
önbizalmunk kiteljesedését. 

A NAp HAGYOMÁNYA

Amai nap advent első vasárnapja, 
amely hajdan nemcsak a fényvárás 

kiemelt idejének számított, hanem ezzel 
összefüggésben a boszorkányos, veszélyes 
idő kezdete is volt. A régiek mitikus világ-
képében a boszorkányok ekkortájt állata-
lakban az emberi tanyákra húzódnak. Úgy 
védekeztek például a gonosz ellen, hogy 
aki az utcán járt, száját ki nem nyitotta, 
hátra nem nézett, mert mindkettő az ártó 
erőknek való kiszolgáltatottsághoz vezetett 
volna. Ezeket a szokásokat szimbolizmusuk 
alapján vizsgálva azt láthatjuk, hogy a befe-
lé fordulás szükségességét hangsúlyozzák.

61. A közép bizonyossága

Szél

Tó

November 28., hétfő A �7.13 �15.49 B�10.03 �19.23
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Közeledés. Ideái: kedvesnek 
lenni az alárendeltekkel, közeledni az 

alacsonyhoz.
Ma olyan feladataink lehetnek, melyek 

megoldásához kölcsönös segítség szükséges. 
Ezért tevékenységeinkben legyünk meg-
fontoltak, kerüljünk minden erőszakossá-
got, és szorgalmazzuk az együttműködést 
másokkal! Ha tanácsért fordulnak hozzánk, 
akkor osszuk meg önzetlenül tudásunkat!

Változó vonalak:
2. vonal: „Közös közeledés sikerrel, üdv!” 

Ha figyelembe vesszük a természet törvé-
nyeit, és azokkal összhangban tevékeny-
kedünk társainkkal, az sikert eredményez 
még nehéz helyzetekben is.

3. vonal: „Elégtelen közeledés.” Ha kö-
zelednénk ugyan másokhoz, de túl nagy 
önbizalmunk miatt magunk gátolnánk a 
közeledést, akkor ezt ismerjük fel, és vál-
toztassunk viselkedésünkön, stílusunkon!

A jel a Fény elsötétülése képébe változik: 
ne kérkedjünk képességeinkkel, gazdagsá-
gunkkal, rejtsük el értékeinket!

tÁrÓ
1. Mágus                  10. Föld

A Mágus kártyája jelzi, hogy ma fon-
tos, nagy súlyú lépéseket tehetünk. 

Indítékaink mindenképp legyenek tuda-
tosak és tiszták, és legyünk nyitottak új 
szempontok figyelembevételére is, amikor 
döntést hozunk.

Ha anyagi ügyeink kedvezően alakul-
nak, akkor tudatosan kerülni kell a gőgös-
séget, a nagyképűséget, a fennhéjázást.

ASztrOLÓGIA

reggel megtörve és fáradtan ébredhe-
tünk (Bj), éjszaka kellemetlen és 

nyomasztó álmaink lehetnek (BRG). A 
Hold jegyváltása után (Bk)  önérzetün-
ket a levegő elemi energia határozza meg. 
Végezzünk olyan tevékenységet a nap ele-
jén, amelyben kiélhetjük aktivitásunkat és 
levezethetjük agressziónkat. A jógagyakor-
latok közül a hason fekvő testhelyzetekkel, 
például a tigrispózzal és a rejtett lótusszal 
terelhetjük magunkat egyensúlyos állapot-
ba.

Délben felfokozódhatnak bennünk a tü-
zek, a gyomorban a savak (BRF). Ezért 
kerüljük a túlzottan fűszeres ételeket, és 
tartsunk mértéket a mennyiséget illetőleg, 
mert úgy érezhetjük, hogy „ez még belém 
fér”!

Estére lecsendesedhet lelkünk, és elége-
dettek lehetünk magunkkal (APB), ám a 
Nap előnytelen recepciós helyzete erőcsök-
kenésre utal. Ezért kerüljük a szélsőséges 
és vad életvitelt, valamint a rendszertelen 
táplálkozást!

 
0.02 BRG 8.02 Bk 9.17 BP6 

10.50 BRF 21.09 APB 

A NAp HAGYOMÁNYA

Amai Taksony ünnepe. A régi ma-
gyar név azt jelenti: elégedett, jólla-

kott, avagy vad, kegyetlen, féktelen, szilaj. 
Taksony, az utolsó igazán pogány fejedelem 
Árpád unokája, Zolta fia volt. 947-ben egy 
itáliai hadjárat egyik magyar vezére volt, 
később pedig részt vett az augsburgi csatá-
ban is, de vezértársaival, Bulcsúval, Léllel 
ellentétben ő hazatérhetett. Valószínűleg 
ekkortól, 955-től volt fejedelem. Halála 
után ősi pogány szokás szerint folyóvíz – a 
Duna – mellé, a róla elnevezett falu határá-
ba temették el, ugyanoda temették később 
dédunokáját, Leventét is.

November 29., kedd A �7.15 �15.49 B�10.40 �20.34
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Föld
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Kezdeti nehézség. Ideái: 
csírázás, kihajtás, az alapítás nehéz-

ségei, a kezdeti akadály leküzdése.
„A felhőből kicsapó villámok – ez a nehéz-

ség túlsúlyára utaló helyzet. Rövid és heves 
megtisztító zivatar után kiderül az ég.”

A nap folyamán nagy valószínűséggel 
olyan feladatokkal találkozunk, melyek 
legyőzendő akadályokként tornyosulnak 
elénk. Ha le akarjuk győzni ezeket, akkor 
kitartó figyelemmel kell eljárnunk, és min-
den esetben meg kell találnunk a cselekvés 
legkedvezőbb módját!

Jól tesszük, ha csendben felkészülünk 
minden fontos lépésre, és nem a jövővel 
foglalkozunk, hanem a jelennel, továbbá 
figyelmet fordítunk arra, hogy megtaláljuk 
a megfelelő segítőtársakat!

Mivel nincsenek változó vonalak, egész 
nap gyakorolhatjuk a kitartást, a problé-
mák megoldásán való munkálkodást.

 
tÁrÓ

2. Főpapnő                   9.Szél

A Főpapnő kártyája belső élmények-
ről, bölcsességről, intuícióról, illetve 

férfiak esetében az „inspiráló nő” megjele-
néséről, valamint titkokba való bepillantás 
lehetőségéről beszél.

 Szemléljük magunkat a világban! Belső 
szentélyünkben – metafizikai tudásunk leg-
java szerint –  végezzünk szertartást!

A háttérlap szerint  ítélkezéssel kapcso-
latos helyzetekbe kerülhetünk. Ha nekünk 
kell ítélni, akkor igyekezzünk bölcsen, az 
igazságnak megfelelően dönteni!

ASztrOLÓGIA

pihenésünk felszínes lehet, hajnalban 
felriadhatunk a belső működésün-

ket meghatározó levegő elemi energiával 
megfelelésben (Bk). Idegrendszerünket 
és keringésünket támogassuk galagonyabo-
gyóból és fahéjból készült teával, valamint 
mérlegállással, ekepózzal és rejtett lótusz-
szal. 

A múlt emlékei felszínre törhetnek a baráti 
beszélgetések alkalmával (BPC), ám számol-
junk kommunikációnk   nehézségével, hiszen 
gondolkodásunk jelölője előnytelen kozmi-
kus helyzetben van: látszólag hátráló mozgást 
folytat, száműzetésben van, égeti a Nap és fe-
szült fényszögben áll akaratunk jelölőjével 
(CRE). 

Péntekig akarati feszültséget tapasztalhatunk 
életünkben (ARE), ezért kerüljük az erősza-
kos emberek társaságát, valamint fokozottan 
vigyázzunk az utakon (AMC), hiszen gondol-
kodásunk jelölője is bekapcsolódik a kialakuló 
helyzetbe!

Holnapig érzelmi életünket felforgató élmé-
nyekben lehet részünk (DMJ), ne manipulál-
juk szeretteinket!

14.37 BPC 

A nap magyarja

A mai nap szülötte Hőgyes Endre or-
vos, egyetemi tanár. Ő alapította 

meg a Pasteur Intézetet és Kórházat Ma-
gyarországon. További nagy érdeme, hogy 
módosította Pasteur veszettség elleni vé-
dőoltását, amennyiben a vírus szelídítésé-
re nem a beszáradásos – eredeti – eljárást, 
hanem hígítást alkalmazott. Ezt a módszert 
alkalmazzák jelenleg is. Munkásságának 
egyik kiemelkedő eredménye volt, hogy a 
telefont már 1879-ben felhasználta, és hal-
láserősség mérésére alkalmazta. Az általa 
készített készülék a világon az első audio-
méternek tekinthető. 

3. Kezdeti nehézség

Víz

Villám

November 30., szerda A �7.16 �15.48 B�11.09 �21.45
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Fejlődés. Ideái: lépcsőzetes 
épülés, lépésenkénti naggyá válás, fo-

kozatos előrehaladás.
Ma megtapasztalhatjuk annak az erőnek 

a működését, melynek révén a facsemete 
terebélyes fává változik.

 Ahhoz, hogy erre a „tempóra” rá tud-
junk hangolódni, mindenképpen tartóz-
kodnunk kell a hirtelen mozdulatoktól, 
mozgásoktól, és kerülnünk kell a nagy el-
határozásokat. Lassan, megfontoltan, lé-
pésről lépésre haladjunk! 

Változó vonal:
5. vonal: „A vadlúd fokozatosan a csúcs-

hoz közeledik, várni kell még a beteljesülésre, 
üdv!” Magas helyzetben nem jó hibázni. 
Legyen türelmünk kivárni, míg az akadá-
lyozó erők maguktól eltűnnek.

A jel a Mozdulatlan hegy képébe változik: 
tartsuk magunkat nyugalomban, de ne le-
gyünk se merevek, se korlátoltak. Nyissunk 
magunk előtt új távlatokat!

tÁrÓ
19. Nap                          6. Víz

A Nap kártyája elképzeléseink, vágya-
ink beteljesülésével, szerelemmel, 

ragyogással, csúcsérzéssel kapcsolatos élmé-
nyeket ígér, ugyanakkor felhívja figyelmün-
ket érzelmeink ellenőrzésének fontosságára, 
valamint az infantilitás veszélyeire.

A háttérlap erős érzelmi mozgást jelez; 
szerelemmel, szexualitással kapcsolatosan 
lehetnek esetleg lezárandóink... Elképzelhe-
tő, hogy eddig máshol kerestük a boldogsá-
gunkat, mint ahol az ránk vár. 

53. Fejlődés 52. Mozdulatlan hegy

Szél

Hegy Hegy

Hegy

ASztrOLÓGIA

Az éjszakai alvásunkat felszínes pihenés 
.jellemezheti (Bk). Figyeljük meg 

álomképeinket, mert lelkünk állapotairól 
kaphatunk szimbolikus üzenetet! 

Rátalálhatunk az idő lüktető pulzusára 
(BSG), összhangba kerülhetünk a jelen-
nel, így koncentrált erőinket emelkedett 
céljainkra irányíthatjuk. A meditációs gya-
korlatokban eredményesek lehetünk.

Délben zavarodottnak és eltévedtnek 
érezhetjük magunkat (BMI). Érzékenyen 
érinthetnek a képzelt problémák. A gyom-
runkban is érezhetjük a kialakult feszültsé-
geket: a lenyelt, eltussolt gondok feltörésé-
ből émelygő érzetek származhatnak.

Ma teljesedik be egy kellemetlen kons-
telláció (DMJ), mely érzelmi életünket és 
nedvkeringésünket érinti: mérgező önzé-
sünket a végletekig fokozza.

Délután önérzetünk jelölője jegyet vált 
(Bl), így kapcsolódó, levegős hajlamain-
kat elúszó és vizes hangulatok váltják fel. 
Odaadó és segítőkész hajlamok ébredhet-
nek belsőnkben.

7.38 BSG 12.28 BMI 14.49 DMJ  
15.46 Bl 18.24 BPF 

 
A NAp HAGYOMÁNYA

E zen a napon született 1800-ban 
Vörösmarty Mihály magyar költő, író, 

a magyar romantika egyik legnagyobb 
alakja. Fiatalon nevelő, majd joggyakornok 
volt, letette az ügyvédi vizsgát, de később 
csak az irodalomnak élt, nagy szegénység-
ben. Verseiben egyszerre foglalkoztatták 
a nemzeti és az egyetemes emberi létezés 
problémái. Az emberi létezés végső kérdései 
érdekelték. Vörösmarty a magyar irodalom 
egyik nagy mítoszteremtője, első költőnk, 
aki műveiben önálló szimbólumrendszert 
alkotott. Csongor és Tünde című művét 
1879-ben ezen a napon mutatták be. 

December 1., csütörtök A �7.17 �15.48 B�11.31 �22.50
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Család. Ideái: összetarto-
zás, nemzetség, közösség, otthon.

Könnyen lehet, hogy ma örömteli, kel-
lemes tapasztalásokban lesz részünk csa-
ládtagjaink, a hozzánk közel állók révén. 
Érezhetjük azt az összetartó erőt, mely ön-
zetlenség „formájában” jelenik ma meg.

Jól tesszük, ha ügyelünk szavainkra, va-
lamint arra, hogy tetteink összhangban 
legyenek velük. Ellenkező esetben hitelte-
lenekké válunk.  

Változó vonalak:
4. vonal: „A háziasszonyon múlik a család 

jóléte, üdv!” Most az odaadás és a gondos-
kodás révén akár nagy terveket, célokat is 
megvalósíthatunk.

6. vonal: „Ha a közösség feje saját képessé-
geit fejleszti, az makulátlan!” Családfőként 
mindig vállaljuk a felelősséget, és ne feled-
kezzünk meg önmagunk folyamatos fejlő-
désének fenntartásáról!

A jel az Átalakulás képébe változik, mely 
szerint elérkezik az idő, hogy bátran neki-
állhassunk ügyeink rendezésének. 

 
tÁrÓ

17. Csillag                      Víz Király

A Csillag kártyája a Törvény megnyi-
latkozásáról, a látnoki erő megjele-

néséről, az orákulumokon keresztüli látás 
gyakorlásának lehetőségéről beszél, ugyan-
akkor óva int minden igaztalan beszédtől.

A háttérlap szerint akkor lehetünk ma 
igazán eredményesek, ha uralni tudjuk ér-
zelmeinket, ha meg tudjuk előzni, hogy a-
zok kimozdítsanak bennünket.

37. Család 49. Átalakulás

Szél

Tűz Tűz

Tó

ASztrOLÓGIA

Ategnapi érzelmi feszültségek hajnal-
ban kellemetlen érzetek kíséretében 

ismét előjöhetnek, hogy végleg feloldód-
janak (BPJ, BPD). Ébredésünk nehéz-
kes és elúszó lehet a belsőnket elárasztó víz 
elemi energiával szinkronban (Bl). Ezért 
tisztítsuk le nyelvünket, és fogyasszunk egy 
pohár meleg vizet éhgyomorra.

Amennyiben bizonytalanságunk felfoko-
zódik, önbizalmunk meginoghat (ARB). 
Befolyásolhatóságunk miatt téves képet al-
kothatunk magunkról.

Támadottnak érezhetjük magunkat 
(BWE), és nehezen tudunk dönteni. A 
nap folyamán egy T-kvadrát jelez feszültsé-
geket, így a változó jegyekben érdekeltek-
nek kihívásokkal kell szembenézniük.

Tudatosítsuk szándékaink tüskés bozó-
tosát (ARE), mert életerőnk több sebből 
vérezhet. Óvatosan bánjunk az éles szerszá-
mokkal, akárcsak a bántó megjegyzésekkel!

Este zavaros és túlzó gondolataink lehet-
nek (BRC). Szerecsendiós tejjel alapozhat-
juk meg nyugodt alvásunkat.

3.54 BPJ 5.20 BPD 10.03 ARB 
11.03 BWE 14.09 ARE 19.07 BRC
 

A NAp HAGYOMÁNYA

A mai egyik ünnepelt Aranka, akinek 
nevében a kicsinyítő képzős arany 

szavunk rejlik. Régi magyar női névből az 
1840-es években újították fel. Ha a névna-
pokat játékosan kezeljük és egyfajta jóslási 
rendszernek tekintjük, akkor a mai napon 
lehetőségünk van arra, hogy valóban „ara-
nyossá” váljunk. A mai másik ünnepelt ne-
vét, a Zoárdot a Névtelen Jegyző örökítette 
ránk, aki szerint a Zoárd Árpád fejedelem 
egyik vezérének volt a neve. Eredetét te-
kintve kapcsolatba hozzák, illetve azonos-
nak tekintik a szavárd nép nevével, amelyet 
a magyarok egyik ágának tartanak. 

December 2., péntek A �7.18 �15.48 B�11.58 �23.57
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Bőség. Ideái: jómód, gaz-
dagság, boldogulás, bővelkedés, tel-

jesség.
A nap folyamán kellemes tapasztalásokra 

számíthatunk, ügyes-bajos dolgainkat sike-
resen, akadálytalanul kezelhetjük. Anyagi 
ügyeinkben gyarapodás várható, és köny-
nyen alakíthatunk ki olyan kapcsolatokat, 
melyek később igen gyümölcsözők lehet-
nek.

Jól tesszük, ha gondolunk a jövőre, a ne-
hezebb, szűkösebb időkre, és igyekszünk 
beosztani javainkat. Igen fontos a személyes 
megtartóztatás és takarékosság mellett a má-
sokon való bőkezű segítés gyakorlása is, mert 
ez az adakozás később bőségesen megtérül.

Változó vonal:
4. vonal: „A bőség olyan nagy, hogy dél-

ben is látni a Sarkcsillagot, a találkozás és a 
cselekvés most üdvözít!” Bár most még sötét 
van, már készülhetünk egy találkozásra, 
amely a pozitív változás jele lesz.

A jel a Fény elsötétülése képébe változik: 
ne kérkedjünk képességeinkkel, gazdagsá-
gunkkal, rejtsük el értékeinket!

tÁrÓ
0. Bolond                     8. Szél

A Bolond kártyája a gyanútlanul szaka-
dék felé közeledő vándort ábrázolja, 

és óva int a felelőtlen, meggondolatlan vi-
selkedéstől. 

A háttérlap szerint igen jól tesszük, ha 
ma különösen nagy gondot fordítunk az 
időre, nem késünk el sehonnan, tisztelet-
ben tartjuk mások idejét, időbeosztását.

55. Bőség 36. A fény elsötétülése

Villám

Tűz Tűz

Föld

ASztrOLÓGIA

éjszakai pihenésünk felületes lehet, és 
zavaros álomképek borzolhatják ke-

délyünket (Bl), amennyiben a tegnapi 
feszültségeket nem oldottuk meg. Reggel 
fáradtan ébredhetünk, ezért stabilizál-
juk magunkat orbáncfű és fahéj teájával, 
majd végezzünk kiegyenlítő és nyugtató 
hatású gyakorlatokat! Légzésünk tudatosí-
tása és mozdulataink összehangolása segít 
uralom alá hajtani tudatfolyamatainkat. 
Végezzünk lótuszülésben légzőgyakorlato-
kat, fejenállást, gerinccsavart, garudaállást 
és jógamudrát, amely összhangot teremt 
az éggel, harmonizálja emésztésünket és 
rendezi a víz energia és érzelmeink zabo-
látlanságát.

A nap folyamán bizonytalanná és zavaro-
dottá válhatunk (CRE), amennyiben nem 
igazítjuk helyre az elménkben munkáló 
ellenszenveket és indulatokat. Figyelmesen 
vezessük mozdulatainkat, vigyázzunk sza-
vainkra, és óvatosan vegyünk részt a közle-
kedésben a jövő hétfőig erősödő konstellá-
cióval megfelelésben.

Gondolatainkkal együtt élünk (AMC), 
így nem vesszük észre a leginkább időszerű 
és égető problémákat!

A NAp HAGYOMÁNYA

Ahogy tudatosságunk megjelenítőjé-
nek, a Napnak fénye is mind alább 

hanyatlik, s a világosság csökken a világ-
ban, az mindinkább belül fogható meg. 
Ezt a magunkba szállást jelezte már az 
egyre jobban tért nyerő sötétség idejében 
a tavalyi magokból sarjadt, azaz korábbi 
tetteinkből eredeztethető termés, a magba 
sűrűsödött élet begyűjtése. A tudatosan élő 
ember ezt az időt tehát befelé tekintésre és 
elengedésre, a fény születésére való várako-
zás mellett önnön tudatosságának elmélyí-
tésére és megfényesítésére, az újjászületés, a 
beteljesülés előkészítésére használja.

December 3., szombat A �7.20 �15.47 B�12.14 �---
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Kimerültség. Ideái: fáradt-
ság, bekerítettség, a jellem megpró-

báltatása.
Ma megtapasztalhatjuk azoknak a sors- 

erőknek a működését, melyek sok megol-
dandó feladatot, nehézségeket, veszélyes 
helyzeteket hozhatnak számunkra. Olyan 
helyzetekben találhatjuk magunkat, me-
lyek kapcsán magunkra maradunk gondja-
inkkal, esetleg tanácstalanság, kimerültség 
lehet úrrá rajtunk. 

Mindazonáltal jól tesszük, ha ma a sor-
sunk szabta irányt követjük, és nem aka-
runk nagy célokat megvalósítani, felelőtle-
nül előretörni.

Változó vonal:
4. vonal: „Könnyelműsége miatt kimerül-

ve, szégyen, nem hiba!” Ha megfeledkezünk 
kötelezettségeinkről, feladatainkról, és az 
előnyökre, a haszonra figyelünk, saját fe-
jünkre hozzuk a bajt. Eszméljünk!

A jel a Mélység képébe változik: ne indu-
latoskodjunk, hanem keressük meg a leg-
kisebb ellenállás pontját, és azon keresztül 
lépjünk ki a veszélyből!

tÁrÓ
6. Döntés                   5. Föld

A Döntés kártyája jelzi, hogy valami-
lyen tekintetben válaszút elé érkez-

tünk: döntenünk kell, merre tovább. Ha 
ma ilyen helyzetbe kerülnénk, akkor igye-
kezzünk mielőbb dönteni, mert a bizonyta-
lanság most káros.

A háttérlap szerint ma anyagi problémák-
kal, zavarokkal is szembesülhetünk.

47. Kimerültség 29. Mélység

Tó

Víz Víz

Víz

ASztrOLÓGIA

Hajnalban jegyet vált altudati mű-
ködésünk jelölője (Ba), így vizes 

bizonytalanságunkat tüzes és harcias küz-
delmek váltják fel. Nyugodt pihenésünket 
hirtelen görcsös érzések követhetik a haj-
nali órákban (BM6). Végezzünk kerék- és 
haltesthelyzetet, hogy a múlt árnyait elhes-
segessük! Fegyelmezetten irányítsuk táplál-
kozásunkat, együnk rendszeresen, és kerül-
jük az erjesztett és savas ételeket. Figyeljük 
a jeleket, a fül kapujában a finom és durva 
hangokat!

Gyors és szárnyaló gondolataink hirtelen 
döntésekre és irányváltásra ösztökélhetnek 
(AMC), ám gondoljuk meg kétszer, mi-
előtt végleges és visszafordíthatatlan elhatá-
rozásra jutnánk!

Délután kellemetlen és elmérgesedett ál-
lapotokkal kell szembesülnünk (BRJ). A 
héten tapasztalt érzelmi átalakulás salakjai 
mérgekké válhatnak (DMJ), amennyiben 
nem tanultunk belőlük. Este a nedvkeringé-
si zavarok akár migrénes főfájást is kelthet-
nek (BRD), ne feszüljünk rá a gondokra!

2.52 Ba 4.11 BM6 9.53 AMC 
15.41 BRJ 23.57 BRD 

A NAp HAGYOMÁNYA

A régiek szerint e napon nem hoz 
szerencsét a házra a női látogató. A 

mai zárt és bontónap, tehát otthon kell 
tartózkodni, kiadni tilos bármit a házból, 
még koldusnak sem, mert elvinné a ház 
szerencséjét egészen Karácsonyig. Söpörni 
nem szabad, mert elsöpörnék a szerencsét, 
fonni, varrni se, régen legfeljebb tollat fosz-
tottak. Száradó ruhát nem volt szabad kint 
hagyni, a kútból víz nem merhető, sem tej 
a házból nem adható ki. A férfiak viszont 
fejthetnek bort, de csak módjával... 

A nők tekintsék át a múltat. Ekkortól 
csak férfi rakhat tüzet! 

December 4., vasárnap A �7.21 �15.57 B�12.37 �0.58
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Haladás. Ideái: növekedés, 
előrelépés, emelkedés, virágzás. 

A hexagram a kicsiknek a magasakhoz 
való helyes közeledésére utal, jelezve, hogy 
a haladás az odaadó munka gyümölcse.

Lehetőség szerint vegyünk részt közös 
kezdeményezésekben, de úgy, hogy közben 
őrizzük függetlenségünket, szabadságun-
kat!

Legyünk óvatosak, ne dőljünk be a lát-
szatnak, ne tévesszük össze az aranyat a 
rézzel!

Irigységet, féltékenységet ne hagyjunk 
magunkban megerősödni!

Változó vonal:
3. vonal: „Összehangolt haladás eloszlatja 

a bánatot.” Jó, ha mielőbb felismerjük, hogy 
most csakis környezetünk támogatásával 
háríthatjuk el az akadályokat. Kerüljük a 
bizalmatlanságot!

A jel a Vándor képébe változik: ne időz-
zünk feleslegesen sehol, ne gondolkodjunk 
kényelmes berendezkedésen, dolgunk vé-
geztével menjünk tovább!

tÁrÓ
12. Próba                        10. Tűz

A Próba kártyája megpróbáltatással, 
kifordult állapottal kapcsolatos ösz-

tönző helyzetet jelez, melyben megalkuvás 
nélküli kitartással érdemes részt venni.

A háttérlap szerint jól tesszük, ha nem 
„mozdulunk rá” meggondolatlanul a je-
lenségekre, hanem tudatosítjuk, hogy azok 
hátterében különböző „szándékok kava-
rognak”!

35. Haladás 56. Vándor

Tűz

Föld Hegy

Tűz

ASztrOLÓGIA

éjszaka erőszakos gondolatképek és 
vad indulatok színezhetik álmainkat 

(CRE). Elégedetlenségünk a múltban 
gyökerezhet, hiszen gondolkodásunk hát-
ráló jelölője nem régen járt „erre”. Éles kri-
tikánk maró sava önmagunk ellen fordul-
hat, így az idegpályákban gyulladás vagy az 
izmokban savasodás (izomláz) keletkezhet.

Nagyvonalúan továbbléphetünk a sér-
téseken, és szemet hunyhatunk az apróbb 
hibák felett (BSC) a belsőnkben lobogó 
tűz energiával szinkronban (Ba).

Hetünket bizakodó alapállással indíthat-
juk (ASB), önazonosságunk teljes tuda-
tában.

Érzelmi folyamatainkat harmonikusan 
működtethetjük a konstelláció fényében 
(DSE), ám a jelölők ellentétes recepciós 
érdekeltsége mégsem kedvez ennek. Így ki-
tartó akaratunk érzéketlensége szenvedést 
okozhat. Ez nedvháztartásunk tartalékait is 
kimerítheti, és savassá válhatnak az ízületi 
folyadékok. Apróbojtorján, mezei zsurló és  
koriandermag teájával kezelhetjük a kiala-
kult bajt.

0.19 CRE 1.01 BSC 4.21 ASB 16.07 DSE

A NAp HAGYOMÁNYA

A mai asszonyi dologtiltó (főzés, ke-
nyérsütés, mosás) és bontónap. A ha-

gyomány szerint aki fonna, kezét görcs fog-
ná le. A mai Bács, Csaba névnapja. A Bács 
török méltóságnév, amely a mágusperekben 
is megjelenik mint mágustisztség. Csabáról 
az maradt fenn a mitikus hagyományban, 
hogy Attila legkisebb fia volt. Attila halála 
után egyedül a nemzet géniuszát jelképező 
totemállat (a turul) szellemi létfolytonossá-
ga maradt fenn Attila „fia”, Kaba (Csaba, 
a korai forrásokban Chaba), azaz „Sólyom” 
által, ennek változata a szintén ma ünne-
pelt Csobád is.

December 5., hétfő A �7.22 �15.47 B�12.58 �2.01
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Elébe menés. Ideái: veszé-
lyes kapcsolat, találkozás, viszony.

Ha nem vesszük komolyan a ma megje-
lenő, magát gyengének, veszélytelennek és 
egyben kívánatosnak mutató jelenségeket, 
akkor könnyen hasonlóvá válhatunk a far-
kast a házába beengedő kismalachoz...

Legyünk fokozottan éberek minden vá-
ratlan találkozáskor, tudatosítsuk, hogy a 
siker korszaka a vége felé jár, és most kez-
dődnek a nehézségek.

Változó vonalak:
3. vonal: „Akadályozott a találkozás, de ez 

most nem hiba!” Legyünk hálásak sorsunk-
nak, ha most megakadályoz egy általunk 
vágyott találkozást!

5. vonal: „A gyengébbek elviselése meg-
termi a gyümölcsét, nagy üdv!” Ne akarjuk 
erőszakkal megszüntetni a problémát, a tü-
relem most rózsát terem...

A jel a Befejezés előtt képébe változik: ő-
rizzük nyugalmunkat, türelmünket, de egy 
pillanatig se lankadjunk a rend és a harmó-
nia megteremtésében!

tÁrÓ
14. Kiegyenlítés               Víz Királynő

A Kiegyenlítés kártyája az ellentétek 
egyensúlyának helyreállításával, a 

középút megtalálásával kapcsolatos lehető-
ségekre, valamint az idő fontosságára hívja 
fel a figyelmet. 

A háttérlap szerint jó, ha mai tevé-
kenységeinket odaadó lelkülettel végez-
zük. Érzelmi hullámzásainkat igyekezzünk 
király(nő)i módon kezelni!

ASztrOLÓGIA

Altudatunk sötét éjszakáján erős indu-
latok villanhatnak át. Ébredésünket 

a harcias és önálló késztetéseket támogató 
tűz elemi energia uralja (Ba), ezért végez-
zünk hason fekvő gyakorlatokat, valamint 
oroszlánszáj- és gerinccsavar-testhelyzetet, 
hogy tisztában legyünk a belsőnket mozga-
tó erőkkel! 

Megfigyelhetjük azt is, hogy mozdula-
taink kapkodóak, száguldó gondolataink 
követhetetlenek a konstellációval szinkron-
ban (BWG). Időzavarba kerülhetünk, ha 
nem koncentráljuk erőinket.

Déltájban méltóságunk csorbát szenvedhet 
(BPI), amennyiben elhatározásaink mö-
gött nincs erő. Táplálkozásunkban legyünk 
mértékletesek, és tartsuk magunkat az egyé-
ni megkötésekhez!

Estére megbékülhetünk önmagunkkal  
és helyzetünkkel (Bb), hiszen emelt helyre 
lép önérzetünk jelölője. Még az istenekkel 
is jóban lehetünk (BMF). Ne csak a fizikai 
testünknek teremtsünk jólétet, gazdagsá-
got, hanem emelkedett lelki állapotokat és 
tiszta szellemet is biztosítsunk magunknak!

7.57 BWG 12.14 BPI 15.35 Bb 17.37 BMF  

A nap magyarja

Amai nap szülötte Mechwart András 
gépészmérnök, a magyarországi vil-

lamosipar elindítója. Kiemelkedő szerepet 
játszott abban, hogy a 19. század utolsó 
harmadában a magyar gép- és villamosgép-
ipar jelentette a világszínvonalat. A Ganz 
gyárból számos kiváló mérnök került ki a 
keze alól. A Ganz gyár hírneve az ő irányí-
tása alatt vonzotta a külföldi mérnököket. 
Ott dolgozott a gyárban pl. Nikola Tesla 
is. Feltalálta a hengerszéket, és ezzel a ma-
gyar malomipar aranykorát alapozta meg. 
Találmányai közé tartozik a gőzüzemű, il-
letve a petróleumüzemű szántógép is.

44. Elébe menés 64. Befejezés előtt

Ég

Szél Víz

Tűz

December 6., kedd A �7.23 �15.46 B�13.21 �3.03
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Mélység. Ideái: érzelmi vál-
ság, testbe zárt szív, szakadék, krízis.

A mai nap folyamán veszélyes helyzetek-
be kerülhetünk, melyekből a kiutat a he-
lyes módon végrehajtott cselekvés révén ta-
lálhatjuk meg. Erre a módszerre utal a víz, 
mely állandóan továbbfolyik, nem áll meg 
sehol, minden szakadékot kitölt, és rendít-
hetetlenül megtalálja a továbbhaladás leg-
kisebb lehetőségét is.

Kerüljük az indulatos viselkedést, mert 
azzal komolyan ronthatunk amúgy sem ró-
zsás helyzetünkön.  

Változó vonal:
3. vonal: „Szakadékban szakadék, elért 

minket a legnagyobb baj!” Nagy baj, ha 
gyengeségünk miatt nem tudjuk megaka-
dályozni, hogy érzelmeink elborítsák tuda-
tunkat és veszélybe sodorjanak.

A jel a Kút képébe változik: erősítsük 
meg és használjuk belső képességeinket. 
Tanuljuk meg, hogyan kell hatni úgy, hogy 
közben a helyünkön maradunk.

tÁrÓ
18. Hold                   10. Föld

A Hold kártyája sérülékeny, szenvedé-
keny érzeti énünket mutatja, mely 

most az ösztönök, vágyak eluralkodása mi-
att sérül (a képen a Holdból csöpögő vért 
egy farkas és egy kutya nyalja fel). 

A háttérben ma a föld elemi energia 
„jelez”: valószínűleg anyagi ügyeink kap-
csán tapasztalhatunk szerencsétlenséget, 
veszteséget. Ne veszítsük el fejünket, ne 
siránkozzunk, ne sajnáltassuk magunkat!

29. Mélység 48. Kút

Víz

Víz Szél

Víz

ASztrOLÓGIA

H ajnalban űzöttnek érezhetjük ma-
gunkat (BSJ), biztonságunk 

mindennél fontosabb lehet számunkra. 
Kényszerű átalakulásra szoríthatjuk önér-
zetünket, eredményesek lehetünk a nyújtó 
és lazító jógatesthelyzetekben, illetve a sta-
tikus gyakorlatokban, hiszen öt bolygó is 
földies jegyekben van.

Délután kimeríthetetlennek és szívósnak 
érezhetjük magunkat (BSE), és étvá-
gyunk is ehhez mérten nagy lehet, ám in-
kább a hígabb, könnyebb, aromás ízű éte-
leket válasszuk energetikai egyensúlyunk 
helyreállítása érdekében. 

A nedvek felhalmozódása durcássá és 
sértődötté tehet (BSD). A jelölők között 
kölcsönös, vegyes előjelű, uralom–száműzetés 
recepció működik. Ezért könnyítsük meg 
nedvháztartásunk dolgát, és fogyasszunk 
enyhe vízhajtó teákat. A petrezselyem és 
a zeller zöldje gyorsan, míg a mezei zsurló 
és a bodzavirág lassan hajtja ki a fölösleges 
vizeket a testből. Eredményesek lehetünk a 
léböjt és az egyéb tisztítókúrák alkalmazá-
sában is.

4.39 BSJ 16.03 BSE  19.47 BSD

A NAp HAGYOMÁNYA

Amai ünnepeltek egyike, az Emő régi 
magyar személynévből származó női 

név. Jelentése: anyatejjel táplált újszülött, 
csecsemő. Az Emőke az Emő 19. századi 
felújítása -ke kicsinyítő képzővel. A nevek 
tövét adó „emik”-et a nyelvészek ősi sza-
vunknak tartják, mely az uráli korból való. 
Az alapige ma már nem használatos, szár-
mazéka az emtet szó, amely szintén nem 
használatos, jelentése: szoptat. Ezekből 
erednek ma az emlő, emlős, csecsemő 
szavak. Emőkének hívják Gárdonyi Géza 
Láthatatlan ember című regényében Csáth 
vezér lányát.

December 7., szerda A �7.24 �15.46 B�13.50 �4.05

7



���

JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Visszafogott erő. Ideái: nagy 
korlátozás, fékezés, szelídítés.

Semmiképpen ne menjünk neki erő-
szakosan az akadályoknak, mert ezzel csak 
ronthatunk a helyzetünkön. Ha meg tud-
juk őrizni nyugalmunkat, akkor át tudjuk 
hidalni a szakadékokat.

Változó vonalak:
2. vonal: „Törött kocsitengely.” Szerencsé-

re a sors akadályokat gördít elénk, így nem 
tudunk belerohanni a veszélybe. Legyünk 
most hálásak ezért!

3. vonal: „Jó lovak húzzák a szekeret.” 
Várjuk ki bölcsen, míg az előttünk álló 
akadályok megszűnnek, a várakozást pedig 
használjuk gyakorlásra!

5. vonal: „Herélt vadkan, áldás és üdv!” 
A nehezen megfékezhető erőket nem lehet 
közvetlen szembenállással kordában tarta-
ni. Nem a következményeket, hanem az 
okokat kell megszüntetni.

A jel a Növekedés képébe változik: legyünk 
kezdeményezők, cselekedjünk habozás és 
töprengés nélkül! Ne feledkezzünk meg 
társainkról a gyümölcsök elosztásakor!

tÁrÓ
16. Torony                    10. Föld

A Torony kártyája az idejétmúlt álla-
potok leépítésének, lebontásának 

szükségességéről beszél. Ha magunk látunk 
neki az építkezés előtt szükséges rombolás-
nak, leépítkezésnek, azt ma magasabb iste-
ni erők is támogatják.   

A háttérben továbbra is kísérthetnek a 
tegnapra jelzett nehézségek...

ASztrOLÓGIA

reggel fáradtan és megtörten ébred-
hetünk (Bb) a föld elemi ener-

giával megfelelésben, csak a napi rutin 
lendkereke fordíthat át a holtponton. 
Ragaszkodásunkat elengedve léphetünk túl 
a problémákon. Ezt tehénszáj-, gyertya- és 
darutesthelyzet gyakorlásával segíthetjük 
elő. Ha nehézséget tapasztalunk környeze-
tünkben, azt könnyű minőségekkel ellen-
súlyozhatjuk. A torok érzékenységét hársfa-
virág és ökörfarkkóró forrázatával és mézzel 
gyógyíthatjuk.

Feléleszthetjük a lényünk magjá-
ban szunnyadó szociális érzékenységet 
(AQI), amelyet a ma beteljesedő mági-
kus fényszög mutat. Sorsunk finoman jelez, 
mielőtt lesújt (GSI). Az események után 
elgondolkodhatunk az összefüggéseken, a 
sors intelligens szövétnekén.

Háttérfeszültséget észlelhetünk életünk-
ben (FWG). Bár a jelölők nem jegy szerint 
állnak szemben, mégis nehezebben tudjuk 
összeegyeztetni a helyet és az időt feladata-
ink elvégzéséhez. Mivel vénuszi jegyekben 
érdekeltek a jelölők, így a harmónia vezér-
fonala mentén lehet egyezséget kötni a di-
menziók között.

A NAp HAGYOMÁNYA

Eketiltó vagy Földtiltó Boldogasszony 
napja. A hagyomány szerint a mai na-

pon nem szabad a földeken munkát végez-
ni, szántani, minden bizonnyal azért, mert 
a Földanya Szűz lányának, Kisasszonynak 
éppen kilenc hónap múlva lesz ünnepe, a 
föld szántása pedig ártana az istennő szü-
zességének. A mai ugyanakkor Karácsony 
ellentétes, a jövő évi terméskilátásoknak 
viszont épp egyenes rámutató napja. A mai 
sár,  azaz a csapadékos, esős idő a hagyomány 
szerint „csikorgó”, vagyis jeges Karácsonyt 
jósol, a jégcsapok hossza pedig azt mutatja, 
milyen hosszú lesz jövőre a kender.

December 8., csütörtök A �7.25 �15.46 B�13.23 �5.07

26. Visszafogott erő 42. Növekedés

Hegy

Ég Villám

Szél7
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Mélység. Ideái: érzelmi vál-
ság, testbe zárt szív, szakadék, krízis.

A mai nap folyamán veszélyes helyzetek-
be kerülhetünk.

Kerüljük az indulatos viselkedést, mert 
azzal komolyan ronthatunk amúgy sem 
rózsás helyzetünkön. Keressük meg a leg-
kisebb ellenállás pontját, és azon keresztül 
menjünk tovább.

Változó vonalak:
2. vonal: „Veszély fenyeget a szakadékban!” 

Lássuk be, hogy egyedül nem megyünk 
semmire, ne növeljük a veszélyt felelőtlen 
előretöréssel!

6. vonal: „Kötelekkel megkötözve, tüskék 
által fogva tartva, súlyos csapás!” Nem ad-
hatjuk át magunkat a gyengeségnek, az ér-
zelgősségnek, mert ez most súlyos veszélye-
ket rejtene magában. Ne várjunk segítséget 
mástól, csak önmagunktól!

A jel a Szemlélődés képébe változik: vizs-
gáljuk meg saját indítékainkat, gondoljuk 
át céljainkat!

tÁrÓ
7. Diadalszekér                6. Szél

A Diadalszekér kártyája fényes haladás-
ról, a világos és sötét erők összefogott 

együttműködésének lehetőségéről beszél, 
valamint annak fontosságáról, hogy csak az 
Ég által megszabott úton haladjunk.

A háttérlap különböző szemléletmódok, 
felfogások, világnézetek harcáról, összeütkö-
zéséről beszél. Lehetőleg kerüljük a vitákat, 
mások győzködését, de azt se engedjük, 
hogy bennünket térítsenek! 

29. Mélység 20. Szemlélődés

Víz

Víz Föld

Szél

ASztrOLÓGIA

éjszaka bizonytalanság és émelygés 
tompíthatja el érzékeinket (BRI). 

Hajnalban alaptalan félelmek ereszthet-
nek gyökeret lelkünkbe, amint jegyet vált 
altudatunk jelölője (Bc). Nyugodt lég-
zés közben figyeljük meg érzéseinket és 
belső folyamatainkat, így tisztább képet 
kaphatunk igazi állapotunkról. Segíthet 
még a háromszögállás gyakorlása is, hiszen 
megnyitja az elzáródott csatornákat, ezért 
mindkét oldalon egyformán érdemes elvé-
gezni. Ébredésünket a levegő elemi energia 
felszínes minősége színezheti át, így a nap 
folyamán kapcsolódóak és beszédesek lehe-
tünk. 

Reggel éles elmével indíthatjuk napunkat 
(BP6), valamint új ötletek ostromolhat-
ják elménk kapuját. Az idegi feszültségeket 
szerecsendióval és fahéjjal ízesített italokkal 
csillapíthatjuk.

Délután elgondolkodhatunk távlati 
terveinken (BWC), és tudatosíthatjuk a 
Telihold közelségét is. Vigyázzunk szava-
inkra, mert most hamarosan beteljesülhet-
nek kívánságaink!

 0.41 BRI 3.53 Bc 5.10 BP6 15.08 BWC 

A NAp HAGYOMÁNYA

Amai nap a feltehetően ma már igen 
ritka Üdvöske nevű hölgyek névnap-

ja. A név magyar eredetű, jelentése: üdvös. 
A név és a szó az üdvből származik, amely 
a keresztények számára a mennyei örömök-
ben való részesedés, Isten személyes boldo-
gító látása, voltaképpen a megszabadulás, a 
felébredés, azaz a legmagasabb rendű lét- és 
tudatállapotot jelenti. A szó a szent jelen-
tésű „id”-re vezethető vissza, s összefügg az 
idővel, ami arra utal, hogy a hagyományos 
szemléletben a szentség – id –, az idő és az 
egység tapasztalata, élménye szorosan ösz-
szetartozó tartalmat jelöltek.

December 9., péntek A �7.26�15.46 B�15.02�6.07
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Átalakulás. Ideái: fordulat, 
változás, vedlés, átalakulás, forrada-

lom.
„Minden olyan esetben szükség van az át-

alakulásra, amikor idejétmúlt vagy elavult 
állapotból szeretnénk kilépni, vagy olyan 
feltáratlan feszültségek vannak bennünk, me-
lyeknek nem tudjuk az okát.”

Eredményesek lehetünk azokban a tevé-
kenységekben, melyek önmagunk megtisz-
tításával, jobbá alakításával függnek össze.

Változó vonalak:
1. vonal: „Sárga, lenyúzott bőrbe csavar-

va aligha lehet cselekedni, nem hiba!” Még 
nem jött el az átalakulás megfelelő ideje. 
Növeljük belső erőnket, és készüljünk...

5. vonal: „A hiteles ember változásai tisz-
tán láthatóak, nagy üdv!” Mivel a változta-
tásnak méltó vezetője van, a siker biztosí-
tott. Boldogság és béke.

A jel A kicsi túlsúlya képébe változik: ne 
becsüljük túl képességeinket, nagy célokat 
ne tűzzünk most magunk elé, törődjünk 
inkább a „nüánszokkal”!

tÁrÓ
13. Halál                  10. Tűz

A Halál kártyája valaminek a végét, le-
zárását, befejezését jelzi, illetve annak 

lehetőségét, hogy egy magasabb állapotért 
„meghalasszunk” egy alacsonyabbat.

A háttérlap szerint jól tesszük, ha nem 
„mozdulunk rá” meggondolatlanul a je 
lenségekre, hanem tudatosítjuk, hogy azok 
hátterében különböző „szándékok kava-
rognak”!

ASztrOLÓGIA

Hajnalban feszültnek és támadott-
nak érezhetjük magunkat (BRE). 

Elménkben durva gondolatok foganhat-
nak, melyek maró folyamatokat indíthat-
nak el. A belsőnkben zajló szeles tüneteket 
édesköménymag és bodzavirág forrázatával 
kezelhetjük. 

Reggel az Uránusz elindul előre égi útján 
(6D), így ötleteink új lendületet kaphat-
nak, és az elkövetkező fényszögkapcsola-
tokban a jelölő kevésbé meghasító oldalával 
ismerkedhetünk meg. 

Délután ünnepelhetjük a Telihold be-
teljesülését, megfogalmazhatjuk, hogy a 
következő két hétben a fogyó Holddal 
szinkronban mit szeretnénk csökkenteni 
magunkban ahhoz, hogy céljainkat elérjük.

Erős háttérfeszültséget tapasztalhatunk 
(BOF), igazságérzetünk sérülhet, és ha a 
jelölők kölcsönös, vegyes előjelű, emelt–szám-
űzött recepcióját is figyelembe vesszük, igen 
kellemetlen tapasztalásaink lehetnek a tör-
vény képviselőivel szemben. Tartsuk fenn 
egészséges bizalmatlanságunkat, és csak sa-
ját magunkban bízzunk! 

 5.44 BRE 8.14 6D 15.37 AWB

A nap magyarja

Amai nap szülötte Korányi Frigyes bel-
gyógyász. Tehetős izraelita családban 

született. Részt vett a 48-as szabadságharc-
ban, előbb mint nemzetőr, majd mint fő-
orvos. Elindította a megelőző és gyógyító 
küzdelmet a tbc ellen, kezdeményezte a 
tüdőszűrő állomások kiépítését az ország-
ban. Teljes egészében neki köszönhető az 
Erzsébet Királyné Tüdőszanatórium 1905-
ös megnyitása, mely a saját tervei alapján 
az általa gyűjtött adományokból épült fel. 
Elsőként szorgalmazta a hazai gyógyfürdők 
fejlesztését és integrálását a gyógyászatba. 
Elismeréseként nemesi címet kapott.

49. Átalakulás 62. A kicsi túlsúlya

Tó

Tűz Hegy

Villám

December 10., szombat A �7.27�15.46 B�15.53�7.04
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JÓSLÁS

A nap képe: Fejlődés. Ideái: lépcsőzetes 
épülés, lépésenkénti naggyá válás, fo-

kozatos előrehaladás.
Ma megtapasztalhatjuk annak az erőnek 

a működését, melynek révén a facsemete 
terebélyes fává változik.

 Ahhoz, hogy erre a „tempóra” rá tudjunk 
hangolódni,  tartózkodnunk kell a hirtelen 
mozdulatoktól, mozgásoktól, és kerülnünk 
kell a nagy elhatározásokat.  

A nap alkalmas lehet arra, hogy valami-
lyen komolyabb kapcsolatot kezdjünk (a 
szöveg házasságról beszél).

Változó vonal:
1. vonal: „A vadlúd fokozatosan a víz-

partra vonul, nem hiba, üdv!” Lassan és kö-
rültekintően járjunk, mert veszélyek között 
vezet utunk...

A jel a Család képébe változik: vigyázzunk 
a szavainkra, ne tűrjünk meg magunkban 
indulatosságot, haragot, és ha kell, erővel 
fegyelmezzük magunkat!

tÁrÓ
20. Újjászületés                  7. Víz

Az Újjászületés kártyája szerint a nap 
folyamán valamilyen hang fog figyel-

meztetni bennünket az aktuális megújulás-
ra, megtisztulásra. Ha felismerjük a jelet, 
lépjünk azonnal!     

A háttérlap szerint igen eredményesek 
lehetünk ma a különféle művészeti tevé-
kenységekben. Akár az igazi életművészetet 
is gyakorolhatjuk, az ars regiát, az önma-
gunkon való uralkodás és a jelekben való 
látás hermetikus művészetét.

53. Fejlődés 37. Család

Szél

Hegy Tűz

Szél

ASztrOLÓGIA

Elménk csillagos egén áttetsző gondo-
latfelhők játszanak, ébredésünkkor 

élénknek és kapcsolódónak érezhetjük 
magunkat (Bc). Reggel végezzünk olyan 
gyakorlatokat, amelyek kordában tartják a 
szél energiát. A háromszögállás, a feszített 
lótuszülés és a rejtettlótusz-gyakorlat segít 
mederbe terelni a lélegzetet és a gondola-
tokkal megfelelésben mozgó szél energiát.

Délelőtt helyére kerül önbizalmunk 
(BSG), kapcsolataink rendeződhetnek, a 
barátok bizalma helyreállhat.

Időről időre csendesítsük le elménket 
légzőgyakorlatokkal, mert ha nagyon be-
lelovalljuk magunkat egy témába, még a 
szavunk is elállhat, olyan eseményekkel 
szembesülhetünk (BSI)! 

Délután önérzetünk jelölője jegyet vált 
(Bd), így közlékeny hangulatunk vize-
sebbé, érzékenyebbé és családcentrikussá 
alakulhat.

Új ötletek, váratlan helyzetek, tüzes kész-
tetések ejthetnek sebet belsőnkön (BR6), 
ami nem azt jelenti, hogy ne tervezzünk 
előre (BPF)!

8.06 BSG 10.26 BSI 14.27 Bd 
15.40 BR6 15.49 BPF 

A NAp HAGYOMÁNYA

Amai ünnepelt, Árpád neve nem 
„Árpácska” jelentésű, mint egyesek 

kitartóan fejtegetik, és minden bizonnyal 
nem az árpa közszóból származik annak -d 
kicsinyítő képzős változataként. 

Sokkalta valószínűbb, hogy az Árpád a 
„férfi”, „hős” jelentésű „er” (mély hangú azo-
nosulással „ar”) és a második tag, a „védelme-
ző”, „őrző”, „állhatatos”, „szilárd”, „kemény”, 
illetve  „trón”, „hatalom”, „vagyon” jelentésű 
perzsa -pád szavak összetétele. Az Árpád 
tehát azt jelenti: Kemény Hős, Védelmező 
Hős, A Trón Hőse, Sokbíró Hős. 

December 11., vasárnap A �7.28�15.46 B�16.47�7.53
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JÓSLÁS

A nap képe: Fejlődés. Ideái: lépcsőzetes 
épülés, lépésenkénti naggyá válás, fo-

kozatos előrehaladás.
„A fokozatos fejlődésben nagyon fontos az 

állhatatosság és a kitartás, amikor mindig 
az aktuális feladatok vannak jól elvégezve, és 
mindig csak annyi van megvalósítva, ameny-
nyi a dolgok természetes fejlődése nyomán 
magától adódik.”

A  tegnapi és a mai nap alkalmas lehet 
arra, hogy valamilyen komolyabb kapcsola-
tot kezdjünk (a szöveg házasságról beszél).

Mindazonáltal legjobban tesszük, ha 
hagyjuk, hogy ma minden a maga termé-
szetes fejlődése nyomán bontakozhasson ki, 
tehát igazodunk a természet tempójához. 

Változó vonal:
6. vonal: „A vadlúd fokozatosan a felhők 

fölé emelkedik, csak a tollai maradnak utána, 
makulátlanság!” A tökéletes ember élete és 
fokozatos fejlődése fényes példaképül szol-
gál mindannyiunknak. 

A jel az Akadály képébe változik: várjuk 
ki a veszélyes helyzet elmúlását, kövessük a 
tapasztaltabbak és bölcsebbek tanácsait.  

tÁrÓ
5. Főpap                     5. Víz

A Főpap kártyája a tanításokban talál-
ható erkölcsi, vallási útmutatások 

megszívlelésére, valamint a vakhit veszélye-
ire int ma. 

A háttérlap szerint ma igen jó megérzé-
seink, megsejtéseink lehetnek: igen jól 
tesszük, ha hallgatunk a belsőnkben meg-
szólaló hangra.

53. Fejlődés 39. Akadály

Szél

Hegy Hegy

Víz

ASztrOLÓGIA

A  hajnali órákban kényszerű és ki-
szolgáltatott helyzetekben lehetünk 

megpróbálva (BWJ). Ébredésünk nehéz, 
ürítkezésünk gyötrelmes lehet az önérze-
tünket meghatározó víz elemmel szinkron-
ban (Bd). Amíg a Hold e jegyben utazik, 
addig kedélyünk érzékeny lehet a külvilág 
rezdüléseire, így az elfogyasztott ételekkel, 
ízekkel jobbító hatást érhetünk el. A bazsa-
likomot és az orbáncfüvet hangulatjavító 
szerként is alkalmazhatjuk, a rózsaszirup 
kiválóan kezeli a pillanatnyi érzelmi válsá-
got, de vizesítő hatása mélyrepülést okoz-
hat. Mindezek mellett lelkünk határtalanul 
mély kútjába pillanthatunk, nyitottak lehe-
tünk meditációs gyakorlatok végzésére, de 
az álom is lehúzhat.

Akaratunk visszafogott lehet (BPE), 
ami könnyen ellenünk fordulhat, epegon-
dokat okozhat. Erre utalhatnak az epés 
megjegyzések vagy a jobb bordaív alatti 
szúró érzetek.

Érzelmeink kifejezése nehézségekbe üt-
közhet (COD), amit a ma beteljesedő hát-
térfeszültség jelez.

3.04 BWJ 17.08 BPE

A NAp HAGYOMÁNYA

A mai ünnepeltek, a Csepelek neve 
magyar eredetű régi férfinév. Csepel, 

Árpád fejedelem főlovásza birtokként nyer-
te el szolgálataiért a róla elnevezett dunai 
szigetet a fejedelemtől. Árpád ugyanis „lo-
vászai fölé mesterül egy igen okos kun em-
bert tett, név szerint Csepelt”. 

A Csepel-sziget az egyik legnagyobb du-
nai sziget, itt volt a honfoglaló magyarság 
első székhelye, az Árpád nemzetség szállás-
helye. Anonymus vezérszigetként említi. 
A nyelvészek szerint azonban a Csepel szó 
tájnyelvből származik. A szó jelentése: fiatal 
erdő vagy tölgyfa.

December 12., hétfő A �7.29�15.46 B�17.51�8.36
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Visszafogott erő. Ideái: nagy 
korlátozás, fékezés, szelídítés.

A nap folyamán azt tapasztalhatjuk, hogy 
dolgaink nem az elvárásaink szerint alakul-
nak. A külső akadályok nagyobbaknak lát-
szanak, mint amilyenek valójában.

Semmiképpen ne menjünk neki erő-
szakosan az akadályoknak, mert ezzel csak 
ronthatunk a helyzetünkön.  

Változó vonalak:
3. vonal: „Jó lovak húzzák a szekeret.” 

Várjuk ki bölcsen, míg az előttünk álló 
akadályok megszűnnek, a várakozást pedig 
használjuk gyakorlásra!

4. vonal: „Védődeszka a fiatal bika homlo-
kán.” Idejekorán meg kell fékezni a nagy és 
vad erőket, és ez kezdeti óvintézkedéseket 
kíván tőlünk.

A jel az Ellentét képébe változik: tartóz-
kodjunk a könyöklő előretöréstől, a min-
denáron való haladástól. Végezzük köte-
lezettségeinket, igyekezzünk megtartani 
jelenlegi helyzetünket!

tÁrÓ
20. Újjászületés                  7. Víz

Az Újjászületés kártyája a megtisztu-
lás, a megújulás lehetőségét jelzi,  

amennyiben éberek vagyunk, és figyelünk 
a jelekre.

A háttérlap szerint igen eredményesek 
lehetünk ma a különféle művészeti tevé-
kenységekben. Akár az igazi életművészetet 
is gyakorolhatjuk, az ars regiát, az önma-
gunkon való uralkodás és a jelekben való 
látás hermetikus művészetét.

ASztrOLÓGIA

Altudatunk mélységéből megtör- 
 ve és fáradtan emelkedhetünk az éb-

renlét kínjaira (Bd), vizes hajlamainkat 
kobra-, kígyó- és napüdvözlő jógagyakor-
latokkal kezelhetjük.

Nedvháztartásunkban zavarokat figyel-
hetünk meg (BWD), amennyiben irigység 
vagy zsaroló hajlam üti fel fejét belsőnkben. 
Figyeljünk az apró jelekre az emésztés fo-
lyamán, ha éhséget érzünk, akkor együnk, 
ám ha szomjazunk, akkor igyunk! Most ne 
keverjük össze az érzeteket, mert az erősebb  
gyomorsav a szövetekbe mosódva savaso-
dást és ízületi gondokat eredményezhet. A 
nap folyamán tartsuk magunkat életritmu-
sunkhoz (BRG), mert a külső körülmé-
nyek erősen befolyásolhatnak bennünket. 
Fogyasszunk koriandermagból és mezei 
zsurlóból főzetet, hogy az ízületi folyadé-
kot felhígítsuk. 

Késő este önérzetünk jelölője jegyet vált 
(Be), így vizes hajlamainkat önérvényesí-
tési szándékaink éledése váltja fel.

Éjszaka túlzásokba keveredhetünk 
(BRF), legyünk mértékletesek! 

5.28 BWD 17.06 BRG 22.49 Be23.57 BRF

A NAp HAGYOMÁNYA

Ez volt hajdan a naptárreform előtt az 
esztendő legrövidebb napja, a téli nap-

forduló. Gonoszjáró napnak tartották a leg-
erősebb sötétség okán, ezért a mágikus népi 
hagyomány e napi hiedelmei is bajelhárí-
tásra, termékenységvarázslásra vagy időjá-
rásjóslásra vonatkoztak. Ilyen, hogy csak a 
legfontosabbakat említsük, a lucakalendá-
rium, a lucaszék, a lucapogácsa, a lucabúza 
és a kotyolás (részletesen lásd a Javaslap 12. 
számában). A régiek szerint különösen al-
kalmas ez az éjszaka az álmok figyelésére. 
Gonoszjáró nap lévén, a Látó-hegyen gyü-
lekeznek éjfélkor a boszorkányok. 

December 13., kedd A �7.30�15.46 B�18.57�9.16

26. Visszafogott erő 38. Ellentét

Hegy

Ég Tó

Tűz
7
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Fellépés. Ideái: viselkedés, 
menés, cselekvés, életmód.

Jó, ha mai napunk mottója a „megkü-
lönböztetés” lesz. Meg kell ugyanis tanul-
nunk különbséget tenni alacsonyabb és 
magasabb között, ha helyére akarjuk tenni 
a dolgokat. 

Változó vonalak:
1. vonal: „Egyszerű fellépés.” Ha egy-

szerűséggel, szerénységgel és illemtudással 
lépünk fel, a siker biztosított. Ne várjunk 
most mások segítségére!

4. vonal: „Rálép a tigris farkára.” Nagy 
erők közepette, fokozott óvatossággal kell 
most haladnunk. Ne legyünk se meggon-
dolatlanok, se indulatosak!

5. vonal: „Határozott fellépés.” Jól tesz-
szük, ha határozottan lépünk fel, mind-
azonáltal legyen most minden lépésünk 
tudatos és óvatos!

A jel az Éretlenség képébe változik: ha 
tapasztalatlanságunk miatt bizonytalanok 
lennénk, ne tétlenkedjünk, kérjük ki a böl-
csebbek tanácsát!

tÁrÓ
19. Nap                2. Föld

A Nap kártyája elképzeléseink, vágya-
ink beteljesülésével, szerelemmel, 

ragyogással, csúcsérzéssel kapcsolatos élmé-
nyeket ígér, ugyanakkor felhívja figyelmün-
ket érzelmeink ellenőrzésének fontosságára, 
valamint az infantilitás veszélyeire.

A háttérlap szerint harmonikus változá-
sokat tapasztalhatunk, illetve eszközölhe-
tünk ma anyagi ügyeinkkel kapcsolatban.

10. Fellépés 4. Éretlenség

Ég

Tó Víz

Hegy

ASztrOLÓGIA

éjszaka ötletek áradata zavarhatja meg 
pihenésünket álmaink szokatlan él-

ményeket nyújthatnak. Az is lehet, hogy 
győztesen megvívott csatákról, sikerekről 
álmodunk (BS6).

Égi útján gondolkodásunk jelölője irányt 
vált (CD), így kommunikációs gondjaink 
mostantól enyhülnek. Megismétlődhetnek 
az elmúlt időszak életeseményei, de más 
köntösben mutatkozhatnak meg.

Hajnalban optimista, előremutató és tü-
zes gondolataink lehetnek (BSC), ám ne 
essünk túlzásokba.

Érzelmi életünkben vasárnapig visszafo-
gottságot és gátlásokat figyelhetünk meg 
(DRG), ám a diszharmonikus konstelláci-
ót az uralmi csere segíti építőleg megélni. 
Olyan, mintha a jelölőknek egymásban 
lenne a gyógyszerük saját gyengeségeikre. 
Diplomatikusak és céltudatosak lehetünk. 
Élettanilag kerüljük a hideg és száraz minő-
ségeket, amelyek gyengíti a vese energiáját, 
felületessé tehetik érzéseinket, derékfájást 
és fülzúgást okozhatnak. Tápláljuk vesén-
ket ginszengfőzettel, spárgalevessel és me-
leg fürdővel.  

0.00 BS6 2.44 CD 5.54 BSC

 A nap magyarja

A mai nap szülötte Szepes Mária író, forga-
tókönyvíró, költő, színész. Legismertebb 

műve a klasszikusnak számító A vörös orosz-
lán. A könyv alaptémája egy elixír, maga a pri-
ma materia, amely a halandókat halhatatlanná, 
vagy legalábbis hosszú életűvé teszi, a kiválasz-
tottaknak pedig megadja azt a képességet, hogy 
emlékezzenek előző életeikre, tetteikre. Sokan 
ezoterikus beavatási regényként tekintenek erre 
a műre. Számos nyelvre is lefordították. Nem 
kevésbé fontos regényfolyama a Raguel hét ta-
nítványa. A 7 főszereplő a 7 alkímiai bolygó, de 
ugyanúgy jelenti a beavatás 7 fokát is. 

December 14., szerda A �7.30�15.46 B�20.05�9.49
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Hadsereg. Ideái: vezető, pa-
rancsnok, háború, őrség, katonaság.

Könnyen lehet, hogy a nap folyamán 
összetűzések, zavarok, változások, nagy 
kihívások közepette kell megállnunk a he-
lyünket. Ilyen helyzetekben törekednünk 
kell arra, hogy a helyzet urai tudjunk ma-
radni. Fel kell vállalni a vezetést, és erős 
vezetőként rendet kell teremtenünk!

Ugyanakkor ma valószínűleg valamilyen 
komoly lehetőség is adódik számunkra, 
melyet csak akkor tudunk sikeresen kiak-
názni, ha igazságosan bánunk a hozzánk 
tartozókkal, igyekszünk megnyerni őket.

Mivel sok múlik most rajtunk, gondol-
juk meg jól a felvállalandókat, nehogy túl-
vállaljuk magunkat!

Változó vonalak nincsenek, így egész nap 
gyakorolhatjuk, hogyan kell jó vezetőként 
„masíroztatni seregeinket”, továbbá ráérez-
hetünk arra is, hogy csak szellemi társaink-
kal közösen vehetünk részt győzelemmel 
kecsegtető vállalkozásokban.

tÁrÓ
21. Világ                   3. Föld

A Világ kártyája szerint jól tesszük, ha 
ma felvállaljuk a „keresztet”, világi 

feladatainkat, nehézségeinket, és nem té-
továzunk, mert megvan bennünk az ehhez 
szükséges erő.

A háttérlap szerint személyes biztonsá-
gunkat érintő, anyagi természetű ügyeink-
ben kell ma munkálkodnunk, hiányokat 
pótolnunk. Ne legyünk fukarok, ne fil-
léreskedjünk!

7. Hadsereg

Föld

Víz

ASztrOLÓGIA

Figyeljük meg álmaink üzenetét, hiszen  
altudatunk tiszta tükörként szembe-

síthet belső átélésünkkel. Ébredésünket a 
tűz elemi energia ragyoghatja be (Be), 
elfogadóan és bölcsen állhatunk a világ 
dolgaihoz. Érzékenyebb lehet a derekunk, 
az idegrendszerünk és a szívünk. Reggel vé-
gezzünk leborulásos gyakorlatot és eketest-
helyzetet, hogy feloldjuk a testbe sűrűsödő 
gondokat.

Délután elégedettek lehetünk tetteink-
kel (ASB), önbizalmunk megerősödik és 
nyíltszívűen állhatunk világunkhoz.

A vasárnapig beteljesülő diszharmonikus 
fényszögkapcsolat keretek közé szorítja ér-
zelmi életünket (DRG). Sorsunkat érintő 
fontos ügyekben kell harmonikus döntése-
ket hozni. Vegyük figyelembe, hogy csak az 
elhatározás mélysége fontos, de szabadon 
választhatunk! Ügyeljünk a kellő mennyi-
ségű és hőmérsékletű folyadék fogyasztásá-
ra, hogy ne száradjanak ki a test szövetei.

Késő estig nehezen találjuk helyünket, 
és  keresnünk kell az élet ritmusát (BPG), 
tartsuk magunkat a szokásainkhoz.

17.07 ASB 23.51 BPG

A nap magyarja

Amai nap szülötte Bolyai János, az 
egyik leghíresebb magyar mate-

matikus, a „geometria Kopernikusza”. 
Megalkotta a nem euklideszi geometriát, 
amely nélkülözhetetlen alapot jelentett a 
20. század fizikai elméletei számára. Egy 
ekkori lap így írt: „Ennek a Bolyainak 
Magyarország a külföldi megbecsülésében 
többet köszönhet, mint mondjuk egy egész 
raj politikusnak.” Életművének jelentősé-
gét csak halála után ismerték el, oka volt az 
is, hogy nem magyar nyelven írt. A Holdon 
krátert neveztek el róla. Mottója: „A sem-
miből teremtettem egy új, más világot”. 

December 15., csütörtök A �7.31 �15.47 B�21.18 �10.13
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Követés. Ideái: alkalmaz-
kodni, kísérni, eleget tenni valami-

nek, segíteni valamiben.
A kép szerint napunkat akkor vezethetjük 

a legeredményesebben, ha saját ötleteink 
erőltetése helyett alárendeljük magunkat 
másoknak, szolgálatkészen, segítőkészen 
veszünk részt a nap történéseiben. Ha ha-
tározottan elkötelezzük magunkat mások 
mellett, akkor nem kell aggódnunk afelől, 
hogy mit kell tennünk. Nyugodtan pihen-
hetünk, szemlélődhetünk, és kivárhatjuk, 
amikor eljön a cselekvés ideje.

Ma mások tevékenységeinek, irány-
mutatásainak értékelését gyakorolhatjuk. 
Sikerünk kulcsa az lehet, ha eleget teszünk 
környezetünk velünk szembeni elvárásai-
nak. Ez akkor képes működni, ha tudato-
san fenntartjuk magunkban az alkalmazko-
dás és a képlékenység tulajdonságait.

Mivel nincs változó vonal, ma egész nap 
gyakorolhatjuk mások követését. Sikerünk 
kulcsa az lehet, ha maradéktalanul eleget 
teszünk környezetünk velünk szembeni el-
várásainak.

tÁrÓ
5. Főpap                      7. Föld

A Főpap kártyája szerint nem elég hin-
ni, hanem meg is kell valósítani ide-

áljainkat, mert ha ezt elmulasztjuk, akkor 
csak a tanulságok maradnak számunkra.

A háttérlap szerint haladást tapasztalha-
tunk ma személyes biztonságunkat jelentő 
anyagi ügyeink területén. Sikerünk kulcsa 
az lehet, ha nem nyomulunk.

17. Követés

Tó

Villám

ASztrOLÓGIA

Hajnalban érzékszerveink bizonyta-
lanságát figyelhetjük meg (BWI), 

illetve émelygést és hányingert érezhetünk. 
Zaklatott lelkiállapotban az emésztésünk 
leállhat, ezért nyugtassuk meg magunkat. 
Kora reggel jegyet vált önérzetünk jelölő-
je (Bf), így a felszínes pihenésünket ne-
héz ébredés követheti. Érzékenyebb lehet 
a belünk és az idegrendszerünk (BSF), 
az édeskömény és a kakukkfű serkenti az 
emésztés energiáját. Túlzottan földhözra-
gadt elképzelések és kishitűség akadályoz-
hatja munkánkat. Végezzünk hasi légzést, 
majd élesszük fel az emésztés tüzét felemelő 
gyomorzárral.

A nap folyamán egy tág átfutó trigont 
figyelhetünk meg az égen (BSFSJ), 
amely anyagi ügyeink gördülékeny működ-
tetését jelzi, ám az ellentétes érdekeltségű je-
lölők megnehezítik feladataink teljesítését.  

Délben feszült érzetek erősödhetnek meg 
(BRC). Ha nem veszünk tudomást az ap-
róbb érzetekről, akkor majd nagyobb és fáj-
dalmasabb jeleket kaphatunk (BSJ).

2.21 BWI 4.59 Bf 5.56 BSF 
 12.37 BRC 16.56 BSJ  

A nap magyarja

Amai nap szülötte Kodály Zoltán ma-
gyar zeneszerző, zeneoktató, nép-

zenekutató. Doktori disszertációját a ma-
gyar népdal strófaszerkezetéről írta. Egy 
élmény hatására eldöntötte, hogy falura 
megy népdalokat gyűjteni. Kutatásai elején 
ismerkedett meg a hozzá hasonló utakon 
járó Bartók Bélával, ekkor vette kezdetét 
életre szóló barátságuk. A magyarság nép-
rajza számára megírta A magyar népzene 
című népzene-történeti összefoglalását. 
Zenepedagógiai elveit világszerte oktatják, 
híressé vált mondata: „Legyen a zene min-
denkié!” 

December 16., péntek A �7.32�15.47 B�22.30�10.38
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Visszafogott erő. Ideái: nagy 
korlátozás, fékezés, szelídítés.

A nap folyamán azt tapasztalhatjuk, 
hogy dolgaink nem az elvárásaink szerint 
alakulnak, csak lassan és fokozatosan jön 
a jobbulás időszaka. A külső akadályok 
nagyobbaknak látszanak, mint amilyenek 
valójában.

Semmiképpen ne menjünk neki erő-
szakosan az akadályoknak, mert ezzel csak 
ronthatunk a helyzetünkön. Ha meg tud-
juk őrizni nyugalmunkat és összeszedett-
ségünket, akkor át tudjuk hidalni a sza-
kadékokat, és sikeresen haladhatunk előre 
tevékenységeinkben.

Számíthatunk magasabb helyzetű párt-
fogók nagylelkű támogatására is, melyet 
bizalommal el is fogadhatunk.

A hexagram anyagi gyarapodás lehetősé-
gét is jelzi: lehet, hogy a szülők lépnek fel 
mint mecénások.

tÁrÓ
13. Halál                  Föld Király

A Halál kártyája jelzi, hogy ideje véget 
vetnünk egy régóta elrontott állapot-

nak. Jól tesszük, ha félelem nélkül szem-
léljük az elmúlás, a lezárás szükségszerű 
aktusát, ugyanis most lehetőségünk nyílik 
arra, hogy egy magasabb állapotért „meg-
halasszunk” egy alacsonyabbat.

A háttérben negyedik napja jelez a föld 
elemi energia! A mai lap szerint anyagi ügye-
ink kapcsán tapasztalhatunk rendeződést, 
szilárdságot, ezekben lehetünk ma „kirá-
lyok” _ nőjünk fel a feladathoz!

26. Visszafogott erő

Hegy

Ég

ASztrOLÓGIA

éjszaka feszült és nyomasztó álmaink 
lehetnek (Bf) a föld elemi energiá-

val szinkronban nehezen és megtörten éb-
redhetünk. Kötelességtudatunk legyőzheti 
lustaságunkat, majd később ügybuzgóságot 
tapasztalhatunk (BME). Felforrósodhat 
körülöttünk a levegő, kiélesedhet kritikai 
érzékünk, így haragunk könnyen önma-
gunk ellen fordulhat. Idegrendszerünket 
támogassuk macskagyökérrel, tüdőnk alsó 
lebenyét pedig feketenadálytő-levéllel és 
mély légzéssel erősíthetjük.

Holnapig érzelmi életünkben gátakat 
tapasztalhatunk (DRG), így kimértek és 
megfontoltak lehetünk. A fényszög kap-
csolatok végét is jelezheti.

Tudatunkban erőtlenséget és szűkösséget 
tapasztalhatunk a jövő hét elejéig (APG). 
Mellkasunkban szorító érzést figyelhetünk 
meg, amely a megfelelési kényszerből és a 
jövőtől való félelemből táplálkozik. 

Jövő keddig felelősségvállalásunk hiá-
nyosságaival szembesülhetünk (API). 
Életerőnk láthatatlan szálakon szivároghat 
el, ha könnyelműek vagyunk!

8.35 BME

A NAp MAGYArJA

Ezen a napon született 1800-ban Czu-
czor Gergely magyar költő, nyelvtu-

dós, tanár. Költőként a népdal formakészle-
tének egyike legfontosabb elterjesztőjeként, 
hazafias versek szerzőjeként ismert. Az 
1848-as forradalomban való részvételéért, 
illetve a forradalomra felhívó Riadó című 
verséért két évet kellett várfogságban tölte-
nie. Magas színvonalra fejlesztette a nemze-
ti eposz és a ballada műfaját. Nyelvészként 
fő műve a hatkötetes mű, A magyar nyelv 
szótára, melyet „a Czuczor–Fogarasi” né-
ven emlegetnek, mert Czuczor halála után 
Fogarasi János fejezte be.

December 17., szombat A �7.32�15.47 B�23.45�17.03
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JÓSLÁS

A nap képe: A kicsi túlsúlya. Ideái: kis 
dolgokra való idő, kis jutalom, apró-

ságok, nüánszok.
Könnyen lehet, hogy a dolgok nem úgy 

alakulnak, ahogy azt elvárnánk, ezért nem 
érdemes nagyszabású tevékenységekbe be-
lekezdeni. Az apró-cseprő feladatok  meg-
oldásában viszont eredményesek lehetünk.

Változó vonalak:
4. vonal: „Szerényen alkalmazkodik 

urához, és nincs saját akarata, nem hiba!” 
Legyünk tartózkodók, ne tevékenykedjünk 
önös érdekekért, így mentesek maradha-
tunk a hibáktól!

6. vonal: „Magasra tör, ezért megolvadnak 
szárnyai, baj!” Még a bölcs is bajba kerül-
het, ha elveszítve kapcsolatait akkor is előre 
tör, amikor a nyugodt helyben maradás a 
célravezető. Ne járjunk úgy, mint a mon-
dabeli Ikarusz!

A jel a Mozdulatlan hegy képébe változik: 
tartsuk magunkat nyugalomban, de ne le-
gyünk se merevek, se korlátoltak.  

tÁrÓ
20. Újjászületés                Szél Király

Az Újjászületés kártyája szerint a nap 
folyamán valamilyen hang fog figyel-

meztetni bennünket az aktuális megújulás-
ra, megtisztulásra. Ha felismerjük a jelet, 
lépjünk azonnal!    

A háttérlap szerint ma fontos, hogy 
gondolatainkat, beszédünket éber ellenőr-
zés alatt tartsuk, a kommunikációnkban 
legyünk nagyvonalúak, megértők, viselked-
jünk király módjára!

62. A kicsi túlsúlya 52. Mozdulatlan hegy

Villám

Hegy Hegy

Hegy

ASztrOLÓGIA

Fejtsük meg álmaink üzenetét (ARB), 
hiszen kulcsot adhat elménkhez. 

Kellemes érzetek köthetnek az ágyunkhoz 
(BSD). Hangulatainkat a föld elemi ener-
gia határozhatja meg, így fáradtan, megtör-
ten ébredhetünk álmaink pincemély gödré-
ben (Bf).

A Hold jegyváltásával súlyos bilin-
csek hullhatnak le önérzetünkről (Bg). 
Levegős, szabadságvágyó érzeteink szárnyra 
kelhetnek, és szívesen tevékenykedhetünk 
közösségi ügyekben.

Délelőtt görcsös feszültségeket tapasz-
talhatunk (BW6), nyomást érezhetünk a 
fejben a nyak merevségétől.

Hajlamunk lehet önmagunk korláto-
zására, ezért használjuk adottságunkat jó-
gázáshoz (DRG). Érzelmi folyamatainkat 
sikeresen harmonizálhatjuk tökéletes ülés-
ben hasi légzéssel, teve- és haltesthelyzettel, 
valamint törpeállással.

Ne vállaljuk túl magunkat (BRJ)! 
Álmatlanság esetén igyunk este meleg, mé-
zes, szerecsendiós tejet.

1.49 ARB 3.30 BSD 9.07 Bg 10.16 BW6 
15.19 DRG 18.25 BPC 20.46 BRJ

A NAp HAGYOMÁNYA

A Töhötöm török eredetű név, a Tétény 
régebbi változata, fejedelem, herceg 

a jelentése. Anonymusnál Töhötöm a hét 
vezér egyike, aki Erdélyben honfoglaló szer-
tartást végez. Az Erdélyben megtelepedett 
Töhötöm valószínűleg a Kara nemzetség-
nek volt vezére. Mások szerint Töhötöm 
az egyesített Kürt-Gyarmat törzs feje volt, 
előbb – a honfoglalás idején – horka, és 
utóbb nyerte el a vezérek közt a gyula, a má-
sodik fejedelem méltóságát. A gyula tisztség 
neve kapcsolatban állhat a gyújtás, ezen ke-
resztül pedig a tűz szavunkkal, s ily módon 
közvetve az égi tüzet, a Napot jelképezi. 

December 18., vasárnap A �7.33 �15.48 B�--- �11.28
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Bronzüst. Ideái: szertartás, 
a kiválasztottak táplálása, ünnep.

Igen jól tesszük, ha a nap folyamán hagy-
juk, hogy életünkben az Ég akarata jusson 
érvényre. Ha azt tapasztaljuk, hogy így 
minden könnyen megy, tűnnek az akadá-
lyok és a nehézségek, akkor érdemes hálaál-
dozatot bemutatni a magas isteneknek. 

A kehely tulajdonképpen mi magunk va-
gyunk, és a bennünk lévő, felfelé, az Ég, a 
metafizika felé lobogó tüzet az életünkben 
végrehajtott cselekedetekkel tápláljuk. 

Változó vonal:
5. vonal: „A bronzüstnek sárga fogan-

tyúján aranygyűrűk függenek, nem hiba!” 
Kövessük kitartóan a Tant, és ne engedjük 
magunkat letéríteni a helyes útról! Így a 
szertartást rendben végrehajthatjuk.

A jel az Elébe menés képébe változik: 
legyünk éberek minden váratlan találko-
záskor, álljunk készen a „bomlasztó erők” 
közeledtére!

tÁrÓ
19. Nap                      10. Föld

A Nap kártyája elképzeléseink, vágya-
ink beteljesülésével, szerelemmel, 

ragyogással, csúcsérzéssel kapcsolatos élmé-
nyeket ígér, ugyanakkor felhívja figyelmün-
ket érzelmeink ellenőrzésének fontosságára, 
valamint az infantilitás veszélyeire.

A háttérben ma a föld elemi energia 
„jelez”: valószínűleg anyagi ügyeink kap-
csán tapasztalhatunk szerencsés gyarapo-
dást, sikereket – ám könnyen „el is szalad-
hat velünk a ló”. 

50. Bronzüst 44. Elébe menés

Tűz

Szél Szél

Ég

ASztrOLÓGIA

éjszaka felületesen pihenhetünk a 
belsőnket uraló szél elemi energiá-

val megfelelésben (Bg). Végezzünk ki-
egyenlítő és harmonizáló gyakorlatokat: 
megtalálhatjuk bennük belső békénket, és 
napunkat is fennakadások nélkül, gördü-
lékenyen vezethetjük. 

A feszített lótuszülés, a rejtett lótusz és a 
lótuszos haltesthelyzet kilazítja a derék fe-
szültségeit (APG). A jóga gyakorlásában 
és a tudatos életvezetésben örömünket lel-
hetjük. Hajlamaink szerint korlátozhatjuk 
magunkat, és kapcsolataink minőségén is 
javíthatunk. Mindezek mellett a kénysze-
rítő helyzetek alaposan megcsapolhatják 
erőinket, hiszen a Napnak előnytelen a re-
cepciós helyzete.

Az évkör legsötétebb napjait éljük, így 
fokozottan ügyeljünk tudatosságunk fény-
magjára. Figyeljünk a belső folyamatokra, 
hogy észrevegyük a fény növekedésének 
fordulópontját.

Ideges feszültséget figyelhetünk meg ma-
gunkban (AR6), amely csütörtökig foko-
zódhat és a Nap jegyváltásával élesedik ki.

17.26 APG 

A NAp HAGYOMÁNYA

Amai nap a Nemere nevűek ünnepe. 
Ősi névnek tűnik, amely mintha 

még Nimród (Ménrót) ősapánkra is utalna, 
holott eredetileg egy hegyet neveznek így 
a székelyek, amely felől Háromszékre érke-
zett az orosz pusztákról kiinduló erős, hideg 
szél. Az állítólagos székely hagyományra hi-
vatkozva azután a 19. századi romantikus 
költőink a nevet egy istenségnek, a magyar 
ősvallás erőszakos, pusztító óriásáénak tet-
ték meg. Most bizony hegy szilárdságú ki-
tartásra lehet szükségünk ahhoz, hogy az év 
legsötétebb napjait a lehető legtudatosab-
ban, legtisztábban élhessük meg.

December 19., hétfő A �7.34 �15.48 B�1.01 �11.57
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Szemlélődés. Ideái: észre-
venni a jeleket, kontemplálni, a lát-

ványt megérteni.
A mai nap igen alkalmasnak látszik an-

nak a taoista alapállásnak a gyakorlására, 
mely szerint: „hagyd, hogy minden magától 
alakuljon!”. Ebben az esetben képesekké 
válhatunk arra, hogy a jelenségeket jelek-
ként szemléljük, ami egyszersmind értel-
mezésük kulcsát is kezünkbe adja.

Változó vonalak:
1. vonal: „Gyermekes szemlélődés.” Ne 

ítélkezzünk túl elhamarkodottan, ne kép-
zeljük magunkat nagyobbnak annál, mint 
amekkorák vagyunk!

5. vonal: „Az életek szemlélése, üdv!” 
Mások életét szemlélve gyakoroljuk a se-
gítőkészséget. Legyünk mindenkor tudatá-
ban tetteink következményeinek!

A jel a Táplálás képébe változik: kerül-
jük az indulatos, hirtelenkedő viselkedést, 
a siker érdekében legyünk visszafogottak, 
mérsékeltek, egyensúlyosak!

tÁrÓ
20. Újjászületés            10. Szél

Az Újjászületés kártyája a megtisztu-
lás, a megújulás lehetőségét jelzi,  

amennyiben éberek vagyunk, és figyelünk 
a jelekre, melyek valószínűleg valamilyen 
hang formájában jelennek meg. 

A háttérlap szerint itt az ideje, hogy 
változtassunk szemléletmódunkon, ugyan-
is az idejétmúlt fixa ideákhoz való ragasz-
kodás miatt sok kellemetlenségben lehet 
részünk.

20. Szemlélődés 27. Táplálás

Szél

Föld Villám

Hegy

ASztrOLÓGIA

p       ihenésünk nyugodt, de felszínes le-
het (Bg). Érdeklődőek és kapcsoló-

dóak lehetünk a belsőnket meghatározó 
levegő elemi energiával megfelelésben. 
Változékonyságunkat és rendszertelensé-
günket nem csak a környezetünk, de a szer-
vezetünk sem kedveli (BMG). Nyomott és 
depresszív hangulatok nehezíthetik ébre-
désünket, kiváltképp ha nem működünk a 
sorserőkkel együtt.

Elégedettek lehetünk magunkkal 
(APB), ám kényelmességünk elúsztat-
hatja erőinket (BSI, API).

Déltájban érzelmi életünkben kellemet-
len feszültségeket tapasztalhatunk (BRD), 
amit egy T-kvadrát jelezhet számunkra. 
Hangulatunk jelentős változáson mehet ke-
resztül (Bh), majd további feszültségeket 
tapasztalhatunk (BWF). Féltékenység és 
túlzott ragaszkodás mérgezheti életünket.

Érzelmi életünk jelölője jegyet vált (Dk), 
így könnyedebbek és kapcsolódóak lehe-
tünk, ám tartsuk be a szabályokat (DRF)!

7.20 BMG 8.18 APB 9.15 BSI 
10.49 BRD 11.34 Bh 12.15 BWF 

19.27 Dk 21.55 API 23.02 BPJ 

A NAp HAGYOMÁNYA

Kerecsen névünnepe. Éppoly ritka e név, 
mint amennyire kevesen tudják, hogy 

a Karácsony elnevezés is talán innen ered. A 
magyaroknál a sólyom jelképezte a Napot. 
A mágusok az árpádi honalapítás után még 
századokkal is igyekeztek fenntartani az ősi 
hagyományt, hogy a téli napforduló idején, 
amikor elkezd nőni a nappalok hossza, ami-
kor a fény győzedelmeskedik a sötétség fe-
lett, megáldják és az éppen megszülető Nap 
felé bocsássák első szabad útjukra a fiatal ke-
recsensólymokat. Ez lehetett tehát eredeti-
leg a kerecsenek, a Nap madarainak ünnepe, 
amelyet máig Karácsonynak hívunk.

December 20., kedd A �7.30 �15.46 B�2.16 �12.25
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JÓSLÁS
A VÁLtOzÁSOK törVéNYKöNYVE

A nap képe: Kút. Ideái: forrás, közössé-
get tápláló víz, a helyes és helytelen 

megkülönböztetése.
 Jó, ha ma mások táplálását, szomjuk 

csillapítását tekintjük fő feladatunknak.
Változó vonalak:
2. vonal: „A kút vizét csak az állatok isz-

szák, és az edény is lyukas, baj!” Ha elhanya-
goljuk belső képességeinket, és kezelésük 
módjáról is elfeledkezünk, akkor csak lé-
nyünk állati részét tápláljuk!

3. vonal: „Tiszta a kút, ám nem használ-
ják, ez nem valami megnyugtató.” Nem jó, 
ha a környezetünkben levő tehetséges em-
berektől önzően elhatárolódunk.

4. vonal: „Kifalazzák a kutat, nagy üdv!” 
Ha megtisztulunk, és világosan látjuk ké-
pességeinket, akkor tudjuk azokat a lények 
javára fordítani.

5. vonal: „Jéghideg forrás táplálja a kút 
vizét, makulátlanság!” Használjuk arra a 
bennünk lévő teremtő erőt, hogy erősítsük 
és tápláljuk a többieket!

A jel a Lelkesedés képébe változik: köves-
sük az utat a legkisebb ellenállás irányába.

  
tÁrÓ

6. Döntés                   4. Föld

A Döntés kártyája jelzi, hogy valamilyen 
tekintetben válaszút elé érkeztünk: 

döntenünk kell, merre tovább. 
A háttérlap személyes biztonságunkat, 

stabilitásunkat jelentő anyagi ügyeinkkel 
kapcsolatos teendőket jelez. Formába önt-
hetjük az ezekkel kapcsolatos elképzelé-
seinket, ötleteinket.

48. Kút 16. Lelkesedés

Víz

Szél Föld

Villám

ASztrOLÓGIA

éjszaka émelygést és tompa nehézsé-
get érezhetünk a belsőnkben áramló 

víz elemi energiával szinkronban (Bh). 
Emlékeink ködbe burkolózva, jótékony 
félhomályban szunnyadnak. Reggeli gya-
korlatainkban végezzünk kígyótartást, fe-
jenállást, daru- és keréktesthelyzetet, hogy 
rendezzük és megtisztítsuk a vizeket.

A hajnali órákban teljesedik be egy ér-
zelmeinket feszélyező konstelláció (DRF), 
melyet a Vénusz jegyváltása óta érzékelhe-
tünk erősebben. Nedvkeringési  és vénás 
zavarokat észlelhetünk, amennyiben nem 
tudjuk elfogadni és beilleszteni életünk-
be a szokatlan érzelmeket. Adjunk teret 
önmagunk teljes kibontakoztatásának! 
Használjunk veronikafűből, vadgesztenye-
virágból vagy apróbojtorjánból készült kré-
met a visszerek kezelésére.

Reggel kirobbanó élményekben lehet 
részünk (DP6), próbáljuk mederbe terel-
ni a belsőnket feszítő érzéseket. A Vénusz 
előnytelen recepciós helyzete nehezen meg-
élhetővé alakíthatja a harmonikus fény-
szögkapcsolatot.

3.20 DRF 8.56 DP6 15.58 BPE  

A NAp HAGYOMÁNYA

Az a tény, hogy a nappal egész eszten-
dőben ma a legrövidebb, a Nap ekkor 

áldoz lefelé a legkorábban, a befelé fordulás 
ideáját állítja elénk. Arra alkalmas tehát ez 
a nap, hogy befogadókészen, például ma-
gányban szembesítsük magunkat a múlt-
ban elkövetett hibáinkkal, önmagunk elől 
is elrejtett gyengeségeinkkel, hogy levonva 
a tanulságot, a belátásokból mélyreható ön-
ismeretre tegyünk szert, mert ez szolgálja a 
jövő javát, a boldogulást – szimbolikusan a 
Nap születését. 

A holnapi nap már évkezdet: a szellemi 
év első napja!

December 21., szerda A �7.30 �15.46 B�3.34 �13.02
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Egyensúly õsszel

A csillagászati őszt az őszi nap-éj egyenlőségtől számítjuk, amikor a világosság 
és a sötétség éppen ugyan annyira mutatkozik meg a világban, és látszólag a 

sötét nyer. Ám ez csak a fény visszahúzódását jelzi. Élettanilag a hideg szél műkö-
dését tapasztalhatjuk, amely borzolja az idegeket, szárítja a vastagbelet, valamint 
a nyári tüzek túlsúlya is ebben az időszakban okozhat tüzes, gyulladásos betegsé-
geket.

A kardinális és levegős Mérleg jegyben megkezdődik az ősz, így felborulhat ed-
digi életritmusunk. Külön figyelmet érdemelnek a páros szervek, elsősorban a vese 
és a kiválasztó rendszer. Érzelmi életünk eseményei párhuzamba állíthatók a nedv-
keringésünkkel. A vesék milyenségét a szemek alatti terület állapotából olvashatjuk 
ki: amennyiben kékes-szürkés és beesett, a szerv hideg és energiátlan (AW6). Ezt 
aromás, melegítő, fűszeres ízű teákkal és tápláló, energizáló ételekkel kezelhetjük. 
A mezei zsurló, a koriandermag, a kínai keserűgyökér főzete, a hosszan főzött bab 
(vese alakú), a spárga és a fekete szezámmag erősíti a vese működését. Ha duzzadt, 
táskás a szem környéke, akkor víztúlsúlyt észlelhetünk, a pangó nedvek a keringés 
lustaságáról árulkodnak (DMG). Ilyenkor a vízhajtó növények széles tárházából 
válogathatunk: a borókabogyó és a petrezselyem melegít, míg az aranyvessző, a 
királydinnye és az édesköménymag kiegyenlítő hatású.

A Skorpió vizes és szilárd minőségei élettani átalakításra kényszeríthetnek. A 
kezeletlen sértődöttségek elmérgesedhetnek, és nedvkeringési gondjaink is lehet-
nek. Ebben az időszakban is eredményesen végezhetünk méregtelenítő gyakorla-
tokat. Életmódunkat fokozatosan a „téli időszámításra” kell átállítani: részesítsük 
előnyben a lágy és a könnyű minőségű táplálékokat és az aromás ízeket. E jegyhez 
a kiválasztást végző szervrendszerek, a nemi szervek, valamint a vér és a nyirkok 
működése tartozik. A salakok lerakódása és a keringés lanyhulása levertséget és 
depresszív hajlamokat hozhat elő. A máj méregtelenítő folyamatait szerecsendi-
óval és nagybojtorjángyökér főzetével serkenthetjük (AWF). A nemi energiák 
erősítésére afrodiziákumokat alkalmazhatunk, amelyek megtisztítják és energiával 
telítik a reproduktív szöveteket (DRE). Az angyalgyökér melegít és táplál, a ci-
kafark kiváló sebgyógyító és gyulladáscsökkentő, a fahéj szélcsökkentő, nyugtató, 
míg a szegfűszeg aromás íze bátorságot ad és fertőtlenít.

A Nyilas jegy tüzes és változékony jellege kikezdheti idegrendszerünket, ki-
merültség és frusztráltság vehet erőt rajtunk, amennyiben nem tiszteljük az élet 
ritmusát (DRG). Az éjszakát töltsük pihenéssel, míg nappal mozogjunk a sza-
badban, és ne korlátozzuk szétáradó erőinket (DR6). Alkalmazkodókészségünket 
melegítő orvosi zsálya és szerecsendió főzetével erősíthetjük. A hevesebb alkatok 
alkalmazhatnak hűtő hatású bojtorjángyökeret, aloe verát és gyermekláncfűgyöke-
ret. A keserű ízű italok segítik a felszívódást, így az ezerjófű és a fehérüröm étkezés 
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Mudrák – azaz kéztartások
Az õsz jegyei

Kezeink, mint gondolataink megnyilvánult csápjai, alátámasztják és erő-
sítik kifejezőkészségünket. Beszéd közben például gesztikulálással adunk 

nyomatékot mondandónknak. Ugyanakkor a kitartott és tudatosan felépített 
kéztartások megidézik elménk képzeteit, és rákényszerítik tudatunkat bizonyos 
gondolatformák felöltésére. A kéztartások segítségével különböző erőket idéz-
hetünk meg, melyeket tudatosítva megtisztíthatjuk belsőnket és a hozzá társí-
tott formákat. Ebben a cikksorozatban a zodiákusjegyekhez tartozó mudrákat 
járjuk körbe. A kéztartásokat szertartásoknál, „jegyátléptetéseknél” alkalmaz-
hatjuk, így megidézhetjük egy-egy jegy sajátosságait, és kitisztíthatjuk zavaros 
elképzeléseinket.

Mérleg: A kéztartás 
segítségével kiegyen-
súlyozó hajlamainkat 
és harmóniára törek-
vésünket erősíthetjük. 
Olyan legyen a tar-
tásunk, mintha a két 
tenyerünk a mérleg 
serpenyője, a gerinc-
oszlop pedig a mérleg 
nyelve lenne. A kezeket 
tartsuk vízszintesen a 
vállak magasságában, a lapockákat húzzuk össze. Esztétikai érzékünk kifino-
modhat, rendezhetjük viszonyunkat a külvilággal és partnerünkkel. A világ 
rezdüléseit tükörként szemlélhetjük. Vegyük fel a levegő elem könnyedségét 
és mozgékonyságát, így békére lelhetünk. Harmóniánk állandó fenntartásához 
is töretlenül törekednünk és változnunk kell, a folyamatos mozgásban mégis 
nyugalomra lelhetünk. 

előtt fogyasztva fellobbantja az emésztés tüzét. A keserű ízű szerek szétválasztják a 
test tiszta szöveteit és a mérgeket, ám túlzásban alkalmazva kiszáríthatnak, és „ke-
serű” belátásokra kárhoztatnak. A savanyú ízek segítik az emésztés hatékonyságát, 
de savasodást is okozhatnak.

Az időhöz illő életvezetéssel nemcsak egészségünket őrizhetjük meg, hanem ös-
szhangba kerülhetünk önmagunk tisztább és magasabb állapotaival is.
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Skorpió: A kéztartás az „S” 
betű kígyózó formáját követi. A 
bal kéz (a vizes oldal) lent a lépre 
tapint, ez a szerv a vér lebontását, 
átalakítását és tárolását végzi, ami 
a Skorpió jeggyel analóg. Míg 
a jobb kéz (a tüzes oldal) fent a 
halánték lüktető erére tapint. Az 
oxigénnel telt, lüktető vér szim-
bolikusan a friss életerőt és a 
magasba törő állapotokat jelöli. 
Összességében az átalakulást, az 
élet körforgását és a testbe zárt 
szellem megújulását jelzi. A kéz-
tartás gyakorlásával ráláthatunk 
sértettségeinkre, meghaladhatjuk 
elhalt állapotainkat, így végre-
hajthatjuk a transzformációt!  
A tisztító és méregtelenítő gyakorlatoknak hasznos kelléke lehet.

Nyilas: Bölcs belátásainkat a 
jobb kéz tanító kéztartása szim-
bolizálja, míg a bal kéz követi az 
elképzeléseket. A jobb kéz mu-
tató- és hüvelykujja a szív előtt 
könnyedén összeér, miként az 
ég és a föld, míg a másik három 
ujj az ég felé nyújtózik. A bal 
kéz mintha nektárral teli szilkét 
tartana a köldök magasságában. 
Tartsuk a kezeket lazán és emel-
kedetten, mutatva tisztaságun-
kat és jórahajló szándékainkat. 
A mudra gyakorlásával fogéko-
nyakká válhatunk a tanításokra, szélesedhet a látókörünk, és élővé varázsolhatjuk 
a hagyományt. A megismert tanokat életünkbe illeszthetjük.
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Csakrák – egészségünk,  
érzelmeink, világlátásunk

E cikksorozatban a csakrarendszerről, az 
egyes csakrák és a hozzájuk kapcso-

lódó testtájakról, betegségekről, zava-
ró érzelmekről és gondolatokról lesz 
szó. Mindegyik rész gyakorlatokat 
is fog tartalmazni, amelyek egy-
egy csakra harmonikus működé-
sét segítik elő.

A tudomány és A 
csAkrák
Dr. Motoyama, japán fizikus, 

kutatásokat végzett a tokiói egye-
temen, melyek során tudományos 
eszközökkel bizonyította a csakrák és 
a közöttük futó energiapályák elektrofi-
ziológiai létezését. E kutatás során mérhető 
eredményekkel bizonyították a kundalini ener-
gia felébredését és felemelkedését a gyökércsakrából, ami fizikai szinten az ideg-
rendszerben történő megnövekedett feszültségként s számos addig passzív rendszer 
aktivitásaként jelentkezett. A California Instutite for Human Science által végzett 
kutatás igazolta, hogy biofotonokban mérve a csakrák területén 100–1000-szer 
több fény áramlik, mint a test bármely területén. 

A csAkrák funkciÓi
Fizikai létezésünk alapfeltétele a keringési rendszerek működése. Ide tartozik a 

kardio-vaszkuláris, a mirigy- és az energia keringését biztosító meridiánrendszer. 
Ott, ahol az energiapályák tartósan keresztezik egymást, csakrák keletkeznek. A 
testünkben 7 fő csakra található, melyek a gerincoszlop mentén helyezkednek el, 
különböző testtájakhoz, belső elválasztású mirigyekhez és idegpályákhoz kapcso-
lódnak, ezért harmonikus működésük alapfeltétele az egészség fenntartásának. A 
csakrák energiahiánya, alul- vagy túlműködése, illetve az energiaáramlást akadá-
lyozó blokkok kihatnak fizikai jóllétünkre, érzelmi stabilitásunkra, tudatállapo-
tunkra és világlátásunkra egyaránt. A csakrák másik funkciója, hogy közvetítsenek 
a fizikai és a finomabb energiatestek között, a különböző energiákat szükségleteink 
szerint transzformálják.
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Testünk akkor gyógyítható, ha tudatunk csendes, tudatunk akkor csendes, ha 
érzelmeink nyugodtak. Az egyensúlyt, az egészséget akkor érhetjük el, ha az éber 
jelenlétet fenntartjuk. Ha egészségesen és kiegyensúlyozottan szeretnénk élni, ak-
kor a fizikai, érzelmi, intellektuális és spirituális énünkkel egyaránt dolgoznunk 
kell, mert ha bármelyik ezek közül blokkolva van, az nagyon megnehezíti az 
egyensúlyi állapot elérését. 

A gyökércsAkrA – múládhárA (gyökér, támAsz)
A gyökércsakra segítségével képe-

sek vagyunk a föld stabil, erős, tá-
mogató energiáját felhasználni, ami 
életünk minden területére hatással 
van. Harmonikus működésekor úgy 
érezzük, hogy szoros kapcsolatban 
állunk a földdel és annak minden 
lakójával, s ez életerőt, önbizalmat, 
életbe vetett hitet, elégedettséget és 
belső tartást biztosít számunkra. Úgy 
érezzük, hogy céljainkat könnyen 
megvalósíthatjuk, ahhoz folyamatos 
támogatásban részesülünk. Az életünk 
a megrendíthetetlen bizalmon alapul. 
Nem merül fel bennünk a túléléshez 
kapcsolódó szorongás, aggodalom, mert hisszük, hogy mindent megkaphatunk, 
amire szükségünk van. 

A gyökércsAkrA nem megfelelő működése
Ha a gyökércsakrában nincs kellő energia, avagy az energia áramlása blokkolva 

van, akkor gondolataink és cselekedeteink főként az anyagi biztonság és birtoklás 
körül forognak. Tudatunkat betölti a túléléshez fűződő tervezgetés, a jövő miatt 
érzett aggodalom. Ha valamit megkívánunk, rögtön birtokolni akarjuk anélkül, 
hogy számolnánk a következményekkel. Hajlamosak vagyunk arra, hogy túlzottan 
bebiztosítsuk, s ezáltal korlátok közé szorítsuk magunkat.

Tünetek: félelem, depresszió, alvászavarok, túlsúly, az önértékelés hiánya, sze-
rethetetlenség érzése, magányosság, aranyér, isiász, mellékvese-problémák, magas 
vagy alacsony vérnyomás, fogínygyulladás, hasmenés, székrekedés, izomgörcs, hi-
deg végtagok, influenza, gerincproblémák, pénzkezelési problémák, családalapí-
tással kapcsolatos félelmek.

dominAnciA
Minden csakrának speciális hatása van a tudatosságunkra, mely befolyásolja ér-

zékelésünk módját és azt, ahogyan reagálunk a környezetünkre.
Azok az emberek, akiknek a gyökércsakrája a domináns, a lehető legnagyobb 

biztonságot szeretnék megteremteni önmaguk és családjuk számára. Elkötelezettek 
a jóllét, a kényelmes otthon, a környezetvédelem, az erős családi kötelékek és a biz-
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tonságos karrier mellett. Alapvetően fontos számukra a természettel való kapcsolat. 
A hozzájuk legjobban illő hivatás a kertész, építész, erdész, botanikus. Különlegesen 
jól bánnak az állatokkal. Képesek sok pénzt teremteni, bár ha vagyonosak, akkor 
a személyiségük árnyoldala kerülhet előtérbe. Erős életigenlés, vitalitás jellemző 
rájuk, sugárzik belőlük az erő és az energia. Rá vannak hangolva a föld ritmusá-
ra, fontos, hogy ennek megfelelően a saját bioritmusuk szerint élhessenek. Lelkes 
környezetvédők. Logikai alapon nem lehet meggyőzni őket. Stabilan, két lábbal 
állnak a földön. Ha a gyökércsakra-domináns egyén harmonizálja a csakrarendsze-
rét, akkor belső biztonságára és életerejére támaszkodva igazán jelentős dolgokra 
képes. Ugyanakkor, ha nem megfelelő irányba irányítja erejét, az veszélyes lehet 
önmaga és környezete számára. Leginkább az egoizmus és az önkontroll hiánya 
veszélyezteti. Önközpontúsága miatt nehezen tapasztalja meg az egység állapotát. 
Fizikai szükségleteinek kielégítése lesz a fő célja, túlzásba viszi az evést, a felhal-
mozást. Általánosan feszült, agresszív energiát sugároz. A legfontosabb számára a 
gyerekkori sérülések tisztázása, majd a koronacsakrával való munka. 

gyAkorlás
Javallott, hogy mielőtt elkezdenénk egy folyamatot, például meg szeretnénk 

változtatni egy rossz szokásunkat, vizsgáljuk meg, hogy mi a motivációnk és az 
inspirációnk, írjuk fel magunknak valahová és időnként olvassuk el.

Gyakorlásunkat támogatja, ha kialakítunk egy helyet – egy külön helyiséget 
vagy egy szobának a sarkát –, amelyet csak erre a célra használunk. Rendezzük be 
magunknak úgy, hogy támogassa a gyakorlásunkat. Rakhatunk oda füstölőt, illó-
olajat, gyertyát, virágot, takarót, bármit, ami a nyugalmat, a csendességet, a befelé 
fordulást segíti elő. Így ez a terület feltöltődik energiával.

1. Lefekvés előtti affirmáció: 
Alvás előtt mondd el magadban az alábbi három mondatot, mely így a tudatod 

mélyén bevésődik: „Értékes vagyok.” „Biztonságban vagyok.” „Szerethető vagyok.” 
Igyekezz úgy elmondani a mondatokat, hogy közben átérezd a jelentésüket, és 
figyeld meg, milyen érzések bukkannak fel benned. 

2. Meditáció: 
Ülj kényelmes testtartásban úgy, hogy a gerinced egyenes legyen. Kezed legyen 

lam mudrában – a hüvelyk- és a mutatóujj begye összeér. Csukd be a szemed. 
Lazítsd el tudatosan a tested a fejed tetejétől kezdve a lábujjadig. Most figyeld 
meg a légzésed, hagyd, hogy magától lelassuljon, elmélyüljön. Képzeld el, hogy 
minden belégzéssel jóság áramlik be és szét a testedben, kilégzéssel pedig minden 
feszültség kiáramlik belőled a földbe. Képzeld el, hogy a medencéd olyan, mint 
egy edény. Figyelmedet fordítsd a gyökércsakrádra a gátnál. Képzeld el, ahogy 
ebbe az edénybe vörös fény árad, mint naplementekor. Érezd a fény melegét a 
farkcsontnál. Érezd az ott lévő energiát. Fókuszálj rá, és figyeld meg, hogy érzel-e 
bármi mozgást, színváltozást. Küldj szeretetet erre a területre, ha tudsz, és érezd, 
ahogy melegséggel reagál. Engedd, hogy a vörös fény leáramoljon a két lábadon, 
megtöltve az izmokat, idegeket, ínakat, minden sejtet. A fény lefelé árad, és le-
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nyom maga előtt mindent, amire nincs szükséged, minden feszültséget, blokkot. 
Mikor eléri a talpad, engedd, hogy azon keresztül a földbe áramoljon, ahol egy 
gyökérformát vesz fel, összekapcsolva téged a föld energiájával. Megérezheted az 
ebből származó biztonságot. Most képzeld el, ahogy a gyökércsakrából is kinő 
egy gyökér a földbe, s rákapcsolódik a föld energiájára. Képzeld el, hogy minden 
lény ugyanígy össze van kapcsolva vele, és így minden és mindenki kapcsolatban 
áll egymással. Része vagy a nagy egységnek! Érezd a biztonságot, a melegséget és a 
kényelmet! Belégzéssel húzd fel a föld aranyszínű gyógyító energiáját a gyökereken 
át. Képzeld el, hogy megtölti a gyökércsakrádat, majd onnan tovább halad és át-
áramlik valamennyi szervedbe. Minden sejtet átjár. Meggyógyít mindent benned, 
erőssé tesz és magabiztossá. Érezd tested minden részét, légy jelen! Képzeld el, 
ahogy az energia a gyökércsakrából kiáramolva átjárja az egész tested, eléri a fejed 
is, majd onnan kiömölve átjárja az aurádat, és visszatér a földbe. Érezd, hogy le 
vagy gyökerezve, otthon vagy, ide tartozol, biztonságban vagy. Próbáld megérezni 
az energia áramlását. Tudd, hogy mindened megvan, amire szükséged van, az uni-
verzum gondoskodik rólad! Képzeletben húzd vissza a gyökereket, de képzeld el, 
hogy a gyökércsakrád nyitva van, kapcsolatban marad a földdel, és folyamatosan 
támogat. Fókuszálj az orrod hegyére. Lassan és lágyan lélegezz ki háromszor a 
szádon keresztül. Nyisd ki a szemed, forgasd meg a nyakad, vállad, nyújtózz egyet, 
mozgasd át a tested. Írd fel a tapasztalataidat! A meditáció hanganyaga megtalál-
ható a www.aranyhegy.com oldalon. 

3. Leföldelés
Állj kis terpeszben, a térdek enyhén behajlítva, a talpak stabilan a földön. Fordíts 

figyelmedet a gyökércsakrádra, és próbáld megérezni. Érezd meg a kapcsolatot 
a talp és a föld között. Súlyod egyenletesen oszoljon el a medencén. Végy pár 
lélegzetet, érezd, hogy ellazul az egész tested. Képzeld el, hogy egy-egy aranyszínű 
gyökér nő ki az egyik, majd a másik talpadból, és behatol a föld mélyébe! Közben 
mondhatod magadban az u hangot. Ez a gyökércsakra hangja. Majd egy másik 
aranygyökér nő a gerinced alsó csúcsáról a föld mélyébe, így most egy arany há-
romszögön ülsz. Ahogy a villámhárító levezeti az áramot a földbe, úgy most te is 
engedd ennek a háromszögnek, hogy levezesse mindazt, amire nincs szükséged 
(negatív érzések, bizonytalanság). A föld képes semlegesíteni és újra felhasználni 
azokat. Gondolj valamilyen nem kívánt érzésre, pl. egy konkrét félelemre vala-
mivel szemben, és képzeld el, ahogy az kiáramlik belőled az aranygyökéren át a 
földbe. Majd tégy így minden negatív érzéseddel. Amikor nem maradt több, ak-
kor minden belégzéssel húzd fel a föld erős, stabil, biztonságot nyújtó energiáját 
a gyökéren át a gyökércsakrádba. A legközelebbi lélegzeteddel pedig irányítsd fel 
a többi csakrába és onnan szét az egész testedbe. Érezd, ahogy táplál és megtölti 
aranyfénnyel minden sejtedet. Erős, földies, robosztus energia. Érezd, ahogy a föld 
tart téged, mint egy erős fát. Érezd át, hogy erős vagy! Állj így legalább 15 percig. 
Közben kilégzéssel engedd ki a nem kívánt érzéseket, belégzéssel húzd fel a föld 
támogató energiáját. A végén képzeld el, ahogy visszahúzódnak a gyökerek a tal-
padba és a gyökércsakrádba, de tudd, hogy az energia veled marad, és a kapcsolat 
a földdel szintén megmarad a gyökércsakrán és a talpaidon keresztül.
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Gyógyító növények
Fekete áfonya (Vaccinium myrtillus)

előfordulásA: Magashegységi területeken az erdőhatár feletti hegyoldalak, 
legelők, fenyvesek rétjeinek apró levelű, kékeslila bogyójú cserjéje. Alacsonyabb 
fekvésű területeken nem él meg. A világ szinte minden kontinentális éghajla-
tú vidékén előfordul, így a Kárpát-medencét körülvevő magashegységekben is 
őshonos. Igénytelen a környezeti feltételeket tekintve, de kedvező körülmények 
között erősebbre nő.
gyűjtése: A levelet, a friss hajtást májustól gyűjthetjük, illetve ha a körülmé-
nyek lehetővé teszik, akkor kora tavasztól is. A termést általában augusztustól, 
már megérett állapotban gyűjtsük. Lehetőség szerint vegyük figyelembe a Hold 
állását.
felhAsználásA: A frissen szedett vagy megszárított levélből, hajtásból főzetet 
készíthetünk, akár kevésbé töményet is. Bogyóját közvetlenül fogyaszthatjuk, 
de lekvárt, szörpöt, befőttet is főzhetünk belőle. Akár frissen, akár szárítva, 
főzet vagy alkoholos áztatmány készítésére egyaránt alkalmas. Leve igen erősen 
színez.
Íze: A gyümölcs érettségétől függően fanyar (2), édes (2), savanyú (3), aromás 
(3). A levél, hajtás fanyar (3), savanyú (3), aromás (2).
energetikAi hAtásA: A gyümölcs a szelet csökkenti, mozgását könnyíti, a 
tüzet enyhén emeli és finomítja, a vizet képes csökkenteni. A levél és a hajtás 
fokozza a szelet és a tüzet, és határozottabban csökkenti a vizet.
áltAlános hAtásA: Melegítő vértisztító, általános emésztőrendszeri tisztító, 
szövetösszehúzó és gyulladáscsökkentő, hurutoldó, lazító, étvágyfokozó, emész-
tést segítő és könnyítő, méregtelenítő, zsírszövetcsökkentő, hasmenést gátló, er-
jedést szüntető, vízhajtó, testnedv- és nyiroktisztító, húgyúti tisztító, méregtele-
nítő, fertőtlenítő, immunerősítő, vérkeringést javító, vérképzést serkentő, vérzést 
csillapító, vérnyomás- és vércukorszint-csökkentő hatású. A lázat csillapítja, a 
köhögést enyhíti. Általános kötőszöveti tónusfokozó.
lélektAni hAtásA: Elősegíti a tisztább, átfogóbb meglátásokat, és hozzásegíti 
az elmét az árnyaltabb, élesebben kirajzolódó képzeletvilághoz. Jelentősen javítja 
az életerő áramlását, fokozza az életkedvet, a rugalmasságot, a vidámságot, az 
örömérzetet. Finomítja, erősíti a lelket, lelkesíti a gondolatvilágot. Csökkenti az 
érzelmi terheltséget. Hatékony a feldolgozhatatlan, elfogadhatatlan érzelmi álla-
potok kezelésében, a mérgező élmények feldolgozásában, kipucolásában.
részletes ismertetése: Levelének főzete a fogíny gyulladásának, vérzésének 
csillapítására, fertőtlenítésére javallható. Bogyója a fogínyt táplálja és erősíti. Íze 
ínyére van a legtöbb embernek.
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Gyulladáscsökkentő és fertőtlenítő hatása miatt torokgyulladás esetén ajánlott a 
levél vagy a bogyó főzetével gargalizálni, illetve azt fogyasztani.
A gyomor émelygő, általánosan legyengült, hurut felhalmozódásával és pan-
gásával járó állapotait a növény levelének főzetével, lekvárjának fogyasztásával 
kezelhetjük. Csökkenti a hányingerre való hajlamot, lekvárját finom íze és ma-
gas C-vitamin-tartalma mellett talán ez tette közkedveltté a tengerészek között. 
Minden formában tompítja a gyomorgörcsöt és annak kialakulási hajlamát. 
Étvágyat és emésztési energiát fokozó, valamint általános méregtelenítő.
Nem csak a gyomor, hanem a vékony- és a vastagbél renyhesége is csökkenthető 
főzetének, lekvárjának, boros áztatmányának fogyasztásával. A vékony- és a vas-
tagbél hurutos állapotait, nyálkahártyájuk gyulladását hasonló módon eredmé-
nyesen kezelhetjük. Megtisztítja a bélfalat, megszünteti a béltartalom erjedését, 
így csökkenti a puffadási hajlamot. Enyhén fokozza a bélmozgást, és hajtja a 
szelet.
A vérhas kiegészítő kezelésére, valamint a fertőzéses, gyomorrontásos eredetű 
hasmenés kezelésére ugyanúgy alkalmas, mint a tartósan fennálló gyermekkori 
hasmenés elmulasztására. Friss bogyója, lekvárja, szörpje kedvelt gyerekgyógy-
szer. Az aranyeres bántalmakat levelének főzetével külsőleg és belsőleg is javallt 
kezelni, mert összehúzó hatású. Tinktúrájával kúpot is készíthetünk e tünet ke-
zelésére.
A vér- és nyirokkeringésre általánosan jótékony hatású. Csökkenti a magas vérnyo-
mást, a belső vérzéseket. A véredények általános állapotjavítója, emellett főzete és 
boros áztatmánya csökkenti az érelmeszesedést és a vele 
járó tüneteket. Fokozza az érfal rugalmasságát és 
áteresztőképességét. A visszérgyul-
ladás kellemetlen tüneteit, a véna 
tágulatát belsőleg alkalmaz-
va csökkenti. Jelentősen fo-
kozza a kapilláris keringést. 
Ennek köszönhetően szörp-
je, teája javallt a végtagok ke-
ringési rendellenességeinek, 
érszűkületének kezelésére.
A magas vércukorszintet 
a leveléből készült főzettel 
csökkenthetjük, főleg az 
időskori vércukorszint kar-
bantartására ajánlott rend-
szeres ellenőrzés mellett.
A meghűlést és annak haj-
lamát eredményesen kezel-
hetjük vele, a fázós lábat, kezet 
és a testet általánosan melegíti.  
A lázat a kiváltó ok csillapításával, 
megszüntetésével csökkenti.

Áfonya
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Melegen tartja a vesét, tisztítja szűrőrendszerét. Enyhe vízhajtó. A renyhe hólya-
got kúraszerű alkalmazásával tónusosabbá tehetjük. A húgyhólyag gyulladása, 
fertőzése, hurutja esetén forrázatának, főzetének nagy mennyiségű alkalmazása 
javallt.
A bogyó festékanyaga miatt is jelentősen fokozza a szem érzékenységét, éleslátá-
sát, ezért farkasvakság, a szem fokozott igénybevétele, kimerültsége ellen, vala-
mint éjjeli vezetés esetén már megelőzésképpen is érdemes alkalmazni.
A bőr tónusát fokozza, gyulladásait csökkenti, így pikkelysömör esetén minden 
módon javallt.
A havi vérzés túlzott voltát, akárcsak a fehérfolyást, levelének főzete csökkenti.
Ellenjavallat: A levélfőzet, tinktúra használata magas gyomorsavtartalom, kiszá-
radás, tartós éhezés esetén kerülendő. A lekvárral szemben nincs megkötés.

Bors  
(Piper nigrum, rubrum et viridum)

előfordulásA: A trópusi éghajlat erdőinek kúszó növénye. Manapság nagy-
üzemben, ültetvényeken termesztik.
gyűjtése: Termését gyűjthetik zöld, félig érett piros vagy érett fekete állapo-
tában. Ez nem csak divatirányzattól, hanem az elérni kívánt hatástól is függ. A 
begyűjtött termést szárítás után csomagoltan tárolják.
felhAsználásA: A frissen megőrölt bors fejti ki a legjellemzőbb, legerősebb ha-
tást, mert még nem illant el semmilyen aromája. Illóolaját vízgőz-desztillációval 
vonhatják ki. Friss vagy szárított őrleményét fűszerként vagy pakolásként alkal-
mazhatjuk. Több kultúrkörben démonűzőként ismeretes, füst formájában is.
Íze: pikáns-erős-csípős (1–10), töménységtől függően.
energetikAi hAtásA: A szelet csökkenti, túlzásban fokozza, a tüzet fokozza, a 
vizet csökkenti. Hatásában a finomtűz-eszenciához (az agnihoz) hasonlatos.
Általános hatása: Hevítő vértisztító, étvágyjavító, emésztésfokozó, hurutcsök-
kentő, testhőmérséklet-emelő, nyálkahártya- és általános izgató, serkentő, fer-
tőtlenítő, közvetett lázcsillapító, vérkeringés-javító, reumaellenes, idegerősítő, 
afrodiziákum.
lélektAni hAtásA: A csüggedt állapotból felráz, nem hagyja a rossz ke-
délyállapot, a kedvetlenség elhatalmasodását. Élénkíti a törekvési hajlamot, 
erősíti az akaratot, forró napsütést csempész a lélekbe. Az elgondolások vi-
lágához tetterőt társít. Erőt ad a magabiztossághoz, élesít. A nyomasztottsá-
got és a mérgezett érzelmeket csökkenti, izgalmasabbá teszi az élményeket, 
szünteti a depressziót, a bezárkózottságot. Megolvasztja a ridegséget, emeli 
a vérmérsékletet.
részletes ismertetése: Fűszerként, normál mértékben alkalmazva fokozza 
a nyál termelését, túlzott mennyiségben vagy hosszú távon azonban szájszára-
zsághoz vezethet.
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A szájüregi fertőzéseket a hígított illóolajával (1 csepp egy pohár langyos vízbe) 
történő öblögetés, illetve 1-2 szem szájban tartása segít megszüntetni.
Erősíti a gyomrot, izgatja a gyomornyálkahártyát, fokozza vérkeringését, így 
erősítően hat az emésztőnedvek és a gyomorsav termelésére. A gyomorrontás el-
lenszere, mivel fokozza az emésztőenergiát, és ezzel segíti a nehezen emészthető 
táplálék feldolgozását. Csökkenti a gyomorhurutot.
Emésztést fokozó hatását a tápcsatorna további szakaszain is kifejti. Mivel izgatja 
a bélnyálkahártyát, fokozza a belek vérkeringését, mozgását. A bélfalakban meg-
jelenő zsírokat, mérgeket, emésztetlen tápanyagokat leolvasztja és feldolgozásra 
kényszeríti. Az egész hasüreg hőmérsékletét megemeli, a benne zajló folyamatok 
hatékonyságát erősíti. A táplálék erjedését meggátolja, ezért a puffadást megelőzi 
és szünteti, a béltartalom pangását nem engedi, a bélhurutot felszámolja, és a 
meglévő szeleket kihajtja. Mivel jelentősen hevíti és szárítja a bélflórát, a gom-
bás bélbetegségek kezeléséhez javallt. A szervezet raktározási folyamatai ellenében 
hat.
Melegíti a májat, és ezzel fokozza annak méregtelenítő aktivitását. Az epeterme-
lést serkenti, és a májat hatékonyabb, erősebb epeképzésre ösztökéli.
A testnedvekben megjelenő aromás ízhatásának köszönhetően kimozdítja a lépet 
az esetleges tespedtségéből, csatornáit ellazítja, és ürítésre serkenti a benne pan-
gó, felesleges szűrleményeket.
A nyirokrendszert áthevíti, ezáltal hatékonyan tisztítja, így hozzájárul az immu-
naktivitás és a szervezet védekezőképességének erősödéséhez.
Aromájának köszönhetően különleges hatással van a vérkeringésre. Fokozza a 
vérnyomást. Nem csak a vér zsír-, cukor- és koleszterintartalmát csökkenti (ami 
visszahat az érfalak kondíciójára, s ezáltal csökken a lerakódás, az érszűkület 
kialakulásának esélye), hanem a simaizomzat tónusát is, aminek köszönhetően 
javul a kapilláris keringés. Ezért ér-
szűkület kezelésekor legalább kül-
sőleg alkalmazva javallt. Belsőleg 
ilyen esetekben az életkor növeke-
désével fordított arányban 
alkalmazzuk. Mindezek 
miatt, ha télen a kéz- 
és lábfázós emberek 
rendszeresen alkal-
mazzák, megsza-
badulhatnak kelle-
metlen tüneteiktől.
Vérnyomásemelő és 
simaizom-lazító hatásá-
nak köszönhetően fo-
kozza a vese átáramlását 
és vizeletképzését, ami követ-
kezményesen a vese tisztulásá-
hoz vezet. A vese gyulladásánál 

Feketebors
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azonban nem javallt alkalmazni, mert irritál.
Az idegrendszert aktívabb készenléti állapotba hozza, ami indulatos hajlam ese-
tén káros, tohonya, eltompult állapotokban viszont üdvös.
A tompa látást élesíti.
Aromája egyéntől, állapottól függően, mértékkel alkalmazva erősíti és „zsib-
basztva nyugtatja” az idegeket. Részben ennek köszönhető az izmok görcsössé-
gét, merevségét oldó hatása is.
A nők a levesben megfőtt borsot elrágva alkalmazhatják a havi tisztuláskor eset-
legesen megjelenő görcsök megelőzésére, a vérzés erősítésére, megindítására s így 
a tisztulás intenzitásának fokozására.
Illóolaja masszázsolajak alkotórészeként alkalmazható az izmok bemelegítésére, 
húzódásuk, sérüléseik kezelésére.
Egy-két szem bors izgatottságot, nemi indulatokat fokozó afrodiziákumként alkal-
mazható. Vigyázat, a túlzott fogyasztás gutaütéshez, belső vérzésekhez vezethet!
ellenjAvAllAt: Tűztúlsúly, éhség, emésztőrendszeri fekélyek, emésztőnedv- és 
gyomorsav-túltermelés, éhezés, vérzések, testszerte jelenlévő égő érzések, sömö-
rös bőrbetegségek, hasnyálmirigy- és prosztatagyulladás, kivérző aranyér esetén 
kerülendő.

Izsóp (Hyssopus officinalis)

előfordulásA: Európában és Ázsia nyugati területein, sőt még Kínában is ős-
honosnak mondható. Szereti a tűző napfényt, a lúgos talajokat. Nem igényel sok 
csapadékot. Mezőkön, erdőszéleken is előfordul, de gyógyhatása miatt többnyire 
termesztik. Évelő félcserje, általában a nyár közepe táján hozza virágait. Erősen 
illatozó növény.
gyűjtése: Mivel a növény leveleit, fiatal, még nem fás hajtásait, virágát hasz-
náljuk fel gyógyászati céllal, ezért a Rák- és az Oroszlán-telihold időszakában 
érdemes gyűjteni, lehetőleg napos kora délután. A begyűjtött növényt száraz, 
árnyékos helyen szárítsuk, esetleg papírral vagy vékony szövettel letakarva, hogy 
minél kevesebb vesszen el az erős aromából.
felhAsználásA: A szárítmányból forrázatot, tinktúrát, megfőzve pakolást ké-
szíthetünk. Ezeket a friss növényből is elkészíthetjük, sőt magát a friss levet is 
használhatjuk. Illóolaját vízgőz-desztillációval nyerik. A készítményeket külsőleg 
és belsőleg egyaránt alkalmazhatjuk.
Íze: aromás: (7), keserű (4).
energetikAi hAtásA: A szelet és a vizet csökkenti, a tüzet fokozza. Melegítő, 
szárító természetű, átható erejű gyógynövény.
áltAlános hAtásA: Fertőtlenítő, hevítő vértisztító, méregtelenítő, nyálkaol-
dó, hurutlazító, köptető, emésztőenergiát növelő, étvágyjavító, féreghajtó, görcs-
oldó, szélhajtó és vízhajtó, izzadást gátló.
lélektAni hAtásA: Segít az összezavarodott lelkivilágot megnyugtatni, a za-
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varokat tisztázni, a problémákat rendezni. A fagyos érzelemvilágot felmelengeti, 
fokozza a szeretet jelenlétét, a melegség érzését. A szellemi munkát végzőknek 
segít az összpontosításában, a tisztánlátásban, a logikus gondolkodásban.
részletes ismertetése: A fertőzéses eredetű szájnyálkahártya-gyulladást, a 
fogíny- és fogágygyulladást eredményesen kezelhetjük vele: forrázatát, hígított 
tinktúráját vagy aromaolaját öblögetőként, kúraszerűen használjuk oly módon, 
hogy több napon keresztül, napi két-három alkalommal, 2-3 percig a szájban 
tartjuk. Ezzel a kellemetlen szájszag is elviselhetővé válik. A nyálelválasztást 
csökkenti. Az ajakherpesz megelőző kezelésére és kitörni készülő állapotára is 
kiváló hatású forrázatának, tinktúrájának nagyobb mennyiségű fogyasztása és az 
illóolajával történő helyi ecsetelés. E hatását benedekfűvel erősíthetjük.
A torok területének fertőzéses, gyulladásos állapotainak kezelésére is igen javallt, 
esetleg zsályával kombináltan. Mandulagyulladás esetén erős forrázatát, hígított 
illóolaját fertőtlenítő gargalizálószerként napjában többször használhatjuk. Ezzel 
egy időben forrázatát kívülről borogatásként, belülről rendszeresen fogyasztott 
gyógyteaként alkalmazzuk. A hangszálak polipos elváltozásainak kezelésére, 
nehezen felszakadó, hurutos lerakódásainak, a re-
kedtségnek megszüntetésére hasonló módon 
alkalmazhatjuk aloéval, zsályával kombi-
náltan.
Kiváló gyomorerősítő. Segítségével 
gerjednek azok a folyamatok, melyek 
eredményeképpen fokozódik a gyomor-
savtermelés. A gyomrot fertőtleníti, a 
gyomorférgek és egyéb élősködők szá-
mára alkalmatlan élőhellyé változtatja. 
Alkalmas a gyomorhurut, a gyomorron-
tás, az émelygő érzetek megszüntetésére. 
Ugyanakkor túlzásban fogyasztva, vagy 
esetleg édesgyökérrel borban főzve, tö-
mény aromája hányingert kelt. Ezt a ha-
tását a gyomortisztítás gyakorlatának 
kivitelezéséhez használhatjuk fel.
Fokozza a hatékony epe termelését, 
fiatalítja az epét. A vékonybélben is 
fokozza az emésztés hatékonyságát, 
így szünteti az erjedést, a rosszul emész-
tett táplálék, a mérgek képződését, a 
gombatelepek elszaporodását. Melegíti 
a tápcsatornát, miáltal a zsíros lerakó-
dásokat felszámolja, és ezzel elejét veszi a 
gátló szél okozta feszülés kialakulásának. A 
bélmozgás fokozásával hajtja a szelet, így aromá-
ja csökkenti a belek görcseit. A vastagbélben javítja a 
tápanyag felszívódását, erősíti a bélfal tónusát, csökkenti 

Izsóp
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renyheségét, a bélsárpangást, a bélhurutot, kihatja a székletet és a bélférgeket.
A máj zsírosodását, a lép enyvesedését, megnagyobbodását megszünteti, a májat 
a léppel együtt méregteleníti, csatornáikat átjárhatóvá, szöveteiket működőké-
pessé teszi.
A vesét melegíti, szűrőrendszerét átjárhatóbbá teszi, a vizeletképzést fokozza. 
Aromája fertőtleníti a húgyutakat. Az ödémát, a cisztát, a pangó nyákokat 
szünteti.
A nyirokrendszert egészében fertőtleníti, a nyiroknedveket tisztítja, ezért a nyi-
rokrendszeri betegségek egyik elengedhetetlen gyógyszere.
Az izzadást gátolja, kellemetlen szagát csökkenti forrázatának fogyasztása, de 
ilyen céllal lábfürdőként, esetleg bedörzsölőszerként is eredményesen alkalmaz-
hatjuk.
A vérben lévő fertőzéseket, vírusokat, baktériumokat, amőbát, egyéb élősködő-
ket kiöli, ezért alkalmas influenza, öv- és pikkelysömör, malária kezelésére kú-
raszerűen, kívül-belül áthatólag alkalmazva. A vérnyomást enyhén megemeli, a 
sápatag arcszínt szünteti, a vér koleszterinszintjét és a vércukorszintet csökkenti.
A légzőrendszerben enyhén tonizáló, izgató hatása révén felszámolja és kiürítésre 
serkenti a lerakódott, enyves nyákokat, hurutokat, ezért többek között a nedves 
asztma és az idült hörghurut egyik ellenszere, köptető. Könnyíti, mélyíti és nyug-
tatja a légzést, kapkodó, felszínes jellegét szünteti, ha aromaterápia, inhalálás 
formájában alkalmazzák vagy például boros forrázatát belsőleg fogyasztják.
Forrázatának, tinktúrájának alkalomszerű fogyasztása szünteti a szorító mellkasi 
érzést. A bazsalikomhoz hasonlóan az izsóp is enyhíti a szív körüli ödémát, nyo-
masztó érzést.
Az idegrendszert aromája révén közvetlenül, méregtelenítő hatása révén közvetve 
nyugtatja.
A bőr keléseire, fertőzött sebeire bármilyen formában eredményesen alkalmazható.
Forrázata borogatásként, tinktúrája bedörzsölőként felszámolja a fejbőr ótvaros 
fertőzését, koszosodását. A hajban élősködő tetveket, poloskákat elűzi a tinktú-
rával, aromaolajjal történő rendszeres, alapos bedörzsölés, áztatás.
Olajjal kevert illóolaja fülbe kenve szünteti a fül csengését.
A kismedence területén melegít és fertőtlenít, ezért felfázás esetén javallt. Segít 
felszámolni a folyásos betegségeket, de e céllal lehetőleg csak belsőleg, vagy eset-
leg ülőfürdővel egybekötve alkalmazzuk. A méh tónusát, összehúzódását fokoz-
za, ugyanakkor görcseit oldja, ezért régebben állítólag a magzatelhajtó főzet egyik 
összetevőjeként szerepelt. Mindenesetre fokozza a menstruáció intenzitását.
ellenjAvAllAt: Tűztúlsúly, várandósság, szoptatás, szájszárazság, heveny bel-
szervi gyulladás, kóros kiszáradás, lesoványodás esetén nem javallt.
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Természetellenes 
természeti jelenségek
Az izlandi vulkánkitörések apropóján…

E lőször 2010. március 21-én, majd április közepén ismét kitört az Izland déli 
részén elhelyezkedő Eyjafjallajökull nevű tűzhányó. 

Az első kitörés kevés füsttel, de annál látványosabb tűzfüggönnyel, a második 
vulkánaktivitás rengeteg hamulövelléssel járt. A hamufelhő miatt később jelentős 
korlátozásokat vezettek be számos ország légi forgalmában – káoszt hozva a földi 
létbe.

A Terra műhold április 15-én készült felvételén jól lehetett látni, ahogy a felhők-
nél sötétebb hamufelhő a Shetland-szigetek felé áramlik, majd keletnek fordulva 
eléri Skandinávia partjait. Továbbvonulását mi magunk is érzékelhettük pár nap-
pal később. 

A 8–11 kilométer magasba szökött hamufelhő Magyarország fölé már annyira 
felhígulva érkezett, hogy elmondható, a nagyvárosi utca benzingőze ártalmasabb, 
mint a vulkáni hamufelhőé. A kitörés mégis számos, nem mindennapi kísérőjelen-
séggel járt, melyekről nem tudomást venni annyit tesz, mintha homokba dugnánk 
a fejünket.

A kitörést követő napokban a napfelkelték és naplementék oly misztikusak 
voltak, hogy az interneten szebbnél szebb fotóktól élénkült meg a virtuális 
világ. Vajon mi lehet a hátterében a furcsa „ködbe” burkolózó napfelkelték-
nek?

A természetvédelem – a természettisztelettel együtt a - javasok által is kép-
viselt – magyar hagyomány fontos eleme. Tudjuk, hogy pogány őseink tisz-
telték a földet, a vizet, a tüzet és a szelet, áldoztak az „elemeknek”, élőknek 
tartották azokat, élő kapcsolatban voltak velük. Tudták, hogy a külső termé-
szet összefügg a belső, az emberi természettel és azt is, hogy csak belső termé-
szetünk, hajlamaink megismerése, vezetése, uralása révén lehetünk a külső 
természetnek „jó gazdái”. Ezt szem előtt tartva nyitunk rovatot az ökológiá-
nak, keresve, kutatva annak lehetőségét, hogy hol és miképp tudunk segítően, 
pozitívan, kreatívan részt venni a folyamatokban. Nem célunk, hogy szaporít-
suk a másokat hibáztató sopánkodók táborát, de célunk, hogy elvi alapokra 
helyezzük a természetvédelmet, a természetszeretetet, a természettiszteletet. 
Mindezt összhangban belső törekvéseinkkel.
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dominÓelv
Az eredeti kérdés, hogy milyen természeti hatás következtében változott meg 

fölöttünk az égbolt, pontosabban a légkör összetétele, messze túlmutat az eredeti 
célon. A válaszkeresés nyomán egy másik kérdés is egyre inkább előtérbe kerül: 
vajon az előre át nem gondolt emberi beavatkozások vagy egyes tudományos kí-
sérletek összessége hozzásegít-e a mostanában kétségkívül gyakori és rendkívüli 
intenzitású természeti jelenségek, katasztrófák létrejöttéhez? A jelenségek, melyek 
Európa nagy részét érintették, dominószerűen taroltak. Vajon miért? Miért volt 
ekkora a káosz – emberi szemszögből nézve? 

Teljességgel belaktuk a Földet, s már nem csak a szoros értelemben vett földet, 
hanem a vizeket, a levegőt is. Utakkal szeltük át a hegyeket, célunk érdekében, föld 
alatt és föld felett egyaránt. Nincs lehetetlen az ember számára, és alig van olyan 
pontja a Földnek, ahová ne tettük volna be a lábunkat.

A motiváció, mint mindig, most is a rendkívüli profitszerzés lehetősége. 
Nyersanyag- és energiaéhesek vagyunk, mindenki – fejlettségétől függően – másra. 
A csúcsprofitszerzés most az energiaforrásban és az energia vezeték nélküli továb-
bításában rejlik.

A vezeték nélküli energiaközvetítési mód Nikola Tesla (1856–1943) szabadal-
main alapszik, amelyek elképesztő mennyiségű információt tartalmaznak, és szá-
mos további kutatást indítottak el az 1990-es években. Az erre alapuló legátfogóbb 
program neve: Nagyfrekvenciás Aktív Ionoszférakutató Program, angol rövidítése: 
HAARP (High-frequency Active Auroral Research Project), mely témában kuta-
tócsoportok alakultak szerte a világon, és több könyv is megjelent ezzel kapcso-
latban. Az egyik legismertebb munka Jaene Manning és Dr. Nick Begich: „Angels 
Don’t Play This HAARP” (Az angyalok nem játszanak ezen a HAARP-on, alcíme: 
Tesla Továbbfejlesztett Technológiája, Earthpulse Press, 1995).

A HAARP az elmúlt években kapott különös médiafigyelmet, mert a prog-
ram kísérletei erősen hasonlatosak Tesla kísérleteihez. A HAARP-rendszer mö-
gött Bernard J. Eastlund tudományos szabadalma áll, melynek leírására Dr. Nick 
Begich 1995 áprilisában talált rá, s melyben valóban szerepel a drót nélküli ener-
giatovábbítás lehetősége. Bernard J. Eastlund tudományos szabadalma és munkája 
jelenleg már részleteiben elérhető, és azok a kutatók, akik éltek a lehetőséggel, 
és behatóan foglalkoztak a HAARP programmal, kijelentették, hogy a HAARP 
lényegében időjárás-befolyásolásra is alkalmas.

„Ez a találmány lehetővé teszi, hogy példa nélkül álló energiamennyiséget pum-
páljunk a Föld atmoszférájába stratégiai megfontolásokból, és hogy ezt az energia-
szintet fenn is tartsuk meghatározott energiaimpulzusok alkalmazásával, miáltal a 
légkör viselkedése sokkal pontosabban és jobban irányítható, mint ez idáig bármikor”. 
„Lehetségessé válik az időjárás befolyásolása, például oly módon, hogy megváltoztatjuk 
a magas légköri szélviszonyokat, úgy, hogy egy vagy több mesterséges turbulenciát kel-
tünk, mely akár lencseként is képes működni.” (Idézetek a szabadalmi leírásból.)

hAtások Az ionoszférárA és Az ionoszférábÓl 
„A HAARP által keltett nagyfrekvenciájú rezgések pontos mikéntje mindmáig isme-

retlen, azonban a Gaia ionoszféra rezgéseinek harmóniájához képest biztosan valami 
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szörnyű kavalkádot fogunk kapni” – vezette le Paul Schaefer Kansas City-i kuta-
tó, elektrotechnikai mérnök, aki négy évet töltött nukleáris fegyverek építésével. 
Schaefer további megállapításai:

„…az atomkor és az ipari tevékenység, különösen a technikai jellegű sugárzások 
már rendkívüli módon megbolygatták környezetünk kényes egyensúlyát. Tudjuk azt, 
hogy az ionoszféra molekuláris folyamatai, az ionok áramlási rendszere döntő befolyást 
gyakorol időjárásunkra. Ha mi ezt a már megbomlott egyensúlyú rendszert gigászi 
energiájú mikrohullámú sugarakkal kezdjük el bombázni, akkor nemcsak az ionoszfé-
ra és a mágneses tér omolhat össze, de igen komoly vulkáni aktivitásra és földrengésekre 
is számíthatunk.” „Egy lehetséges összehasonlítása a nagy energiákkal feltöltött Földnek 
összevethető egy autó akkumulátorával, melyet túltöltünk a normális állapotához kép-
est, minek következtében abban forró pontok alakulnak ki, elektromos ívek, fizikai 
károsodások és általános vezetési problémák, melyek során a fölös energiamennyiség 
megpróbál utat keresni magának.”

További, számos kutatót foglalkoztató kérdés, hogy miként kapcsolódik az io-
noszféra lüktetése az agyműködéshez?

A Föld ionoszférája nagyjából 100 km-es magasságban kezdődik. Befogja a nap-
szél által szállított töltött részecskéket, így megóvja a felszíni életet a káros sugárzá-
sok roncsoló hatásától. Az ionoszféra folyamatos rezgésben van – Schumann-rezo-
nancia –, csúcspontja jelenleg 7,8 Hz. Ezek a hullámok folyamatosan áramlanak a 
felszín és az ionoszféra között; a „Föld szívverésének” ritmusa pontosan az agymű-
ködés rezgéstartományába esik. A naptevékenység és az időjárás kapcsolata egyér-
telmű, fokozott napaktivitás idején sokkal gyakoribbak a viharok, megváltozik a 
„Föld szívverési” frekvenciája, ezáltal agyműködésünk is.

Tudjuk, hogy az alfa állapotban az emberi tudat befolyásolható. Ha valaki befo-
lyást tud gyakorolni az ionoszféra frekvenciájára, képes tömegek gondolkodását, 
érzelmi állapotát is befolyásolni, anélkül hogy az érintettek ebből bármit is érzé-
kelnének. Az emberek bioritmusa is tökéletesen felborítható.

Az angyalok nem játszanak ezen a HAARPon c. könyv számos interjút is közöl, 
többek között Elisabeth Rauscherrel, a fizikai tudományok doktorával, aki látvá-
nyos karriert futott be a nagyenergiájú fizika terén, számos tekintélyes presztízsű 
tudományos lapban publikált, és több könyve jelent meg. Rauscher a HAARP-
projektet is kommentálta, ezekkel a szavakkal: „…hihetetlen mennyiségű energiát 
pumpálnak egy rendkívül kényes molekuláris rendszerbe. Az ionoszférában ezáltal 
katalitikus folyamatok gerjesztődnek. Kicsiny beavatkozás következtében hatalmas 
kiterjedésű változások következhetnek be. A földi ionoszférát úgy kell elképzelni, 
mint egy bolygónkat körülvevő szappanbuborékot. A buborék felszíne szüntelenül 
kavarog. Ha egy megfelelően nagy lyukat ütünk rajta, a buborék egész egyszerűen 
kipukkad.”

kibillen Az egyensúly?
Daniel Winter, a fizikai tudományok doktora, Waynesville-ben, Észak-

Karolinában fizikus. Őt idézzük: „A HAARP nagyfrekvenciás energiakibocsátása csa-
tolódhat a Föld bolygó által keltett extrém nagy hullámhosszúságú sugárzásokkal. Ez 
utóbbiakat maga a Föld bolygó kelti, az egész bolygóra kiterjedő hálózatot alkotnak, 
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és egyértelműen meghatározzák a bioszféra lényeinek viselkedését és életműködését. A 
HAARP geomágneses hatásai beavatkoznak a Föld lüktetésébe, a kétfajta sugárzás 
interferenciája pedig akár az egész ionoszféra szétesését okozhatja.”

Dr. Nick Begich és Manning fent említett könyvükben néhány igen fontos 
ökológiai kérdést vetnek fel. „Ezek az energiasugárzások vajon mindenféle hatás 
nélküliek, vagy éppenséggel hatásuk összegződik, és egy bizonyos érték elérésekor vis-
szafordíthatatlan károsodást okoz? A HAARP-projekt egy lépés csak az úton, melyről 
nincs visszafordulás?

Újabb olyan energiakísérletbe fogunk, mely által kiszabadítjuk a démonokat 
Pandora szelencéjéből?”

A kísérletek mögött Nikola Tesla bolygónk formálására képes felfedezései áll-
nak. Tudjuk, Tesla hová jutott, és sejtjük, hogy az emberiség hová tart, ha nem 
fékezi energiaéhségét, de azt végkép nem látjuk, hogy Földünk hogyan válaszol 
minderre!

Vajon az utóbbi időben megnövekedett szokatlan vulkánkitörések és kísérő-
jelenségeik (pl. a különös villámlások, lásd a fotón), földrengések, katasztrofális 
áradások és a HAARP-kísérletek között van-e összefüggés? A geofizikusok felis-
merték, hogy energiát juttatva a természetes környezetbe jelentős környezeti ha-
tások válthatók ki. Márpedig az tény, hogy a drót nélküli energiatovábbítás tech-
nológiája kilépett a kísérleti laborból a Föld légkörébe. Az emberiség jelenleg is 
hatalmas elektromágneses energiákat juttat a környezetbe anélkül, hogy a kutatók 
pontosan tudnák, mi lehet a kritikus érték (melyeken túl pl. plazmamegszaladások 
várhatók).

A vulkáni hamufelhő előbb-utóbb elvonul felettünk, a kérdés inkább az, hogy 
felkészültünk-e a következőre?
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Amit a HAARP-ról hivatalosan 
tudni lehet

Ha megfigyeljük a természeti katasztrófák eloszlását az idő függvényében, és 
korrigáljuk annak figyelembevételével, hogy a hírközlés fejlődése miatt egy-

re több ilyen katasztrófáról szerzünk tudomást, az derül ki, hogy 2 típust külön-
böztethetünk meg:

1.) „geológiai” természeti katasztrófa, pl. lavina, földrengés, vulkánkitörés, föld-
csuszamlás, amelynek a száma és intenzitása változatlan az évek során, és

2.) „meteorológiai” katasztrófa, pl. hurrikán, forgószél, aszály, árvíz, amelyből 
viszont több van az utóbbi időben, mint régebben. Ez részben a globális felmelege-
dés miatt lehet. Növekszik az óceánok és a légkör hőmérséklete, ami miatt állítólag 
intenzívebb viharok alakulhatnak ki.

Azon kívül, hogy mennyi az adott intenzitású viharok/földrengések száma, az 
okozott kár, illetve az áldozatok száma azért is növekszik, mert egyre több ember 
települ ilyen szempontból veszélyeztetettebb területekre.

A fentiek alapján úgy tűnik, hogy nincs több vulkánkitörés, földrengés, mint 
100 vagy 50 évvel ezelőtt. A viharokat pedig részben meg lehet magyarázni az 
átlaghőmérséklet növekedésével és az ezzel járó erősebb ingadozásokkal.

A HAARP egy Alaszkában zajló kísérlet, melynek keretében a Föld ionoszféráját 
vizsgálják, amely egyrészt meteorológiai szempontból érdekes, másrészt ez az a 
réteg, ahol a nap UV- és röntgensugárzásának nagy része elnyelődik. Nehéz vizs-
gálni, mert hőlégballont idáig már nem lehet felengedni, mivel ehhez nincs elég 
levegő, viszont műhold sem tud itt körözni, mert ahhoz meg túl sűrű a levegő. A 
HAARP úgy vizsgálja ezt a réteget, hogy nagyfrekvenciás rádióhullámokkal sugá-
rozza be, és aztán radarral/optikai kamerával nézik a reakciót. Nem ez az egyetlen 
ilyen kísérlet, Norvégiában is van egy hasonló.

A rádióhullámokat felsugározzák, amelyek néhány 100 km magasban egy kb. 10 
km magas és néhány méter széles hengerben nyelődnek el. A sugárzás intenzitása 
kb. 10000-szer gyengébb a Nap elektromágneses sugárzásánál. A Nap UV-sugár-
zásának természetes ingadozásánál is 100-szor kisebb a műszer sugárzása. (Sugárzás 
alatt itt nem radioaktív sugárzást kell érteni, hanem elektromágneses hullámokat, 
olyanokat, mint a radióhullámok). Azért tudják mégis észlelni az okozott reakciót, 
mert nagyon érzékeny radarokat használnak.

Ezek alapján nem tűnik valószínűnek, hogy szemmel észlelhető változást, nem-
hogy viharokat okozzon ez a kísérlet. Pláne nem földrengést vagy vulkánkitörést. 
Vajon az emberek agyhullámai befolyásolhatók-e ezzel a módszerrel? Az itt alkal-
mazott sugárzás a megaHz-es tartományban van, az emberi agyhullám pedig ma-
ximum 100 Hz frekvenciájú lehet, vagyis a kettő egész más hullámhossz. Ráadásul 
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az eddigi kutatások még nem fejtették meg, hogy egy adott gondolat és az agyhul-
lámok között milyen kapcsolat van. 

Jelenleg tehát nem bizonyított egyértelműen a kísérletek káros hatása – de az 
ellenkezője sem.

Megjegyzendő, ha már az elektromágneses hullámokról van szó, hogy a HAARP 
még elég messze van tőlünk, nem úgy a mobiltelefonok és egyéb elektromos kü-
tyük garmadája, melyek már, mondhatni, testközelbe kerültek hozzánk. A mo-
biltelefonok például 900 megaHz frekvencián működnek. Káros hatásairól még 
vitatkoznak a kutatók – a fültődaganatos megbetegedések növekvő száma talán 
csak „statisztikai baki”…

* Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/High_Frequency_Active_Auroral_Research_
Program

Olcsó és egyszerű módszert 
találtak a napenergia tárolására

Amerikai kutatók szén nanocsövek 
felhasználásával oldották meg a 

napenergia szinte korlátlan ideig tar-
tó tárolását. A kémiai eljárás ígérete-
sebbnek tűnik, mint az eddig hasz-
nált elektromossággá alakítás vagy a 
hőenergia közvetlen tárolása.

A Massachusettsi Műszaki Egyete-
men (MIT) még tavaly kifejlesztett 
módszerrel a napenergiát kémiai kö-
tésekben lehet tárolni. Ez azonban ed-
dig nagyon drága volt, mert ruténium-
vegyületet kellett hozzá használni, a 
ruténium pedig ritka és drága anyag.

Most a korábbi kutatások vezető-
je, Jeffrey Grossman és munkatársa, 
Alexie Kolpak a Nano Letters című folyóiratban bejelentették, hogy találtak olcsóbb 
megoldást. A két kutató által kifejlesztett anyag szén nanocsövek és egy azobenzén 
nevű vegyület kombinációjával készül.

Az új kémiai rendszer nemcsak olcsóbb, mint a korábbi, ruténiumtartalmú vegyü-
let, hanem sokkal hatékonyabb is a térfogatra számított energiatárolás tekintetében. 
Kolpak elmondása szerint az „energiasűrűsége” vetekszik a lítiumion akkumuláto-
rokéval.
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A Göncöl Szellemtudományi Szabadegyetem a Javas Hagyományőrző 
Kör szellemtudományi, gyakorlatorientált iskolája, mely azzal a céllal 
jött létre, hogy utat mutasson hallgatóinak az egyetemes hagyományon, 
őstudásokon, szellemi javakon keresztül az önismerethez, vagyis a tuda-

tosság által megvilágított, rendezett, harmonikus életvezetés felé.

Göncöl vállán át az égbe
A magyar hagyomány szerint „a Göncöl táján vala az ég kapuja s vállán 
át lehetett az öregistenhez jutni”. Ez arra utal, hogy a Göncöl csillagkép 
szekérrúdjának hetedik csillaga a Sarkcsillag felé mutat, arra megy a 
szekér. A szekér haladási iránya így a benső, szellemi célt is jelzi szá-
munkra, mivel a Sarkcsillag, avagy Bábamotullája, Magyarok csillaga 
az égboltozat egyetlen mozdulatlan pontja, amely körül az összes többi 
csillag forog. Ott van a világfa (világtengely) csúcsánál az az égi nyílás, 
átjáró a Teremtő honába, ahol eredetünk és legmagasabb szellemi lehe-

tőségünk található. 

A szabadegyetemen jelenleg három – a Hermetikus Asztrológia, a 
Jóga–Élettan és a Hagyomány – tanszéken mélyíthetik el hallgatóink 
ismereteiket. Előadásaink az érdeklődők számára is nyitottak, az 

 órákat napijeggyel, illetve bérlettel is lehet látogatni.

Programjainkról, újdonságainkról hírleveleinkben és honlapunkon  
adunk tájékoztatást. A hírlevélre regisztrálni lehet honlapunkon, illetve 

a javas@javas.hu e-mail címen.

Göncöl Ügyfélszolgálat: +36-30-394-6840, hajni@javas.hu
www.goncolszabadegyetem.hu

GöNcöl  
Szellemtudományi Szabadegyetem 
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göncöl szellemtudományi szAbAdegyetem 
hermetikus AsztrolÓgiA tAnszék  

I. ÉVFOLYAM/1. FÉLÉV
2011. 09. 17.  –  2011. 12. 10.

Hermetikus asztrológiai alapismeretek  

Előadások:  kedden       18.00–19.20 
szombaton 11.00–15.00

Előadók:
Mireisz László, Kovács Gábor

09.17. 10 óra. ML: A hermetikus  
asztrológia (Kuny D. u.!)

09.20. KG: Az asztrológia elvi alapjai 

09.27. KG: Csillagászati alapismeretek

10.04. KG: A kettősség elve

10.08. ML: A képlet részei, alap-
fogalmak. A születési képlet 
felépítése

10.11. KG: A hármasság elve 

10.18. KG: A négyesség elve  
– az elemi energiák

10.25. KG: A zodiákusjegyek  
analógiái 1. (Kos–Szűz)

11.01. KG: A zodiákusjegyek  
analógiái 2. (Mérleg–Halak)

11.05. ML:  A kettősség-hármasság- 
négyesség összefüggései  
– Gyakorlás a zodiákussal

11.08. KG: A bolygók analógiái 1.  
– A fővilágosítók

11.15. KG: A bolygók analógiái 2.  
– A tudatfunkciók

11.22. KG: A bolygók analógiái 3.  
– Az idő és a tér

11.29. KG: A bolygók analógiái 4.  
– A transzszaturnáliák

12.03. ML: Az életterületek: a házak.  
A fényszögek

12.06. KG: Méltóságok, rangvesztések 
– Félévzáró

12.10. XXXVI. Javasünnep  
– Asztrológusok fóruma

Az előadások helyszíne keddenként: CENTRUM IRODAHÁZ  
– Budapest I., Kuny Domokos u. 13–15.,

szombatonként: JAVASRAM – Kesztölc, Iskola u. 94.
Jelentkezés, információ: www.goncolszabadegyetem.hu

Göncöl Ügyfélszolgálat: hajni@javas.hu, +36-30-394-6840

AZ INTERNETES-LEVELEZŐ TAGOZATRA FOLYAMATOSAN 
BE LEHET IRATKOZNI!
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göncöl szellemtudományi szAbAdegyetem 
hermetikus AsztrolÓgiA tAnszék  

II. ÉVFOLYAM/3. FÉLÉV
2011. 09. 17.  –  2011. 12. 10.

Számítógépes + egészségügyi asztrológia  

Előadások:  kedden  A: 19.40–21.00  B: 18.00–19.20 
szombaton 11.00–15.00

Előadók:
Mireisz László, Kovács Gábor, Barna Gábor

09.17. 10 óra. ML: A hermetikus  
asztrológia (Kuny D. u.!)

09.20. A. KG: A szubjektum + AW6
09.27. B. BG: A zodiákusjegyek 

 élettani vonatkozásai
10.01. ML: A lélek szabadsága + CMG 

– A kapcsolatok + AWB
10.04. A. KG: Eredet és vég + AMG
10.11. B. BG: A bolygók élettani 

 működései
10.18. A. KG: Életművészet + ARB
10.25. B. BG: Évszakok – ciklusok  

– túlsúlyok 
10.29. ML: A meghatározottság  

+ AWF    
– A társkapcsolat + DRI

11.01. A. KG: A halál + EWI
11.08. B. BG: A házak egészségügyi 

vonatkozásai 
11.15. A. KG: A metafizika háza  

+ ARI
11.22. B. BG: A bolygók egészségügyi 

vonatkozásai
11.26. ML: Hivatás – érvényesülés  

+ DR6  
– Szabadság a közösségben  
+ DMJ

11.29. A. KG: Szellemi megfordulás  
a házakban + ARE

12.06. B. BG: A Nap és a Hold szerepe  
az élettanban

12.10. XXXVI. Javasünnep  
– Asztrológusok fóruma

Az előadások helyszíne keddenként: CENTRUM IRODAHÁZ  
– Budapest I., Kuny Domokos u. 13–15.,

szombatonként: JAVASRAM – Kesztölc, Iskola u. 94.
Jelentkezés, információ: www.goncolszabadegyetem.hu

Göncöl Ügyfélszolgálat: hajni@javas.hu, +36-30-394-6840

AZ INTERNETES-LEVELEZŐ TAGOZATRA FOLYAMATOSAN 
BE LEHET IRATKOZNI!
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göncöl szellemtudományi szAbAdegyetem 
hermetikus AsztrolÓgiA tAnszék  

III. ÉVFOLYAM/5. FÉLÉV
2011. 09. 17.  –  2011. 12. 10.

Magasabb asztrológiai összefüggések  
+ gyógyászat  

Előadások:  kedden  A: 19.40–21.00  B: 18.00–19.20 
szombaton 11.00–15.00

Előadók:
Mireisz László, Kovács Gábor, Barna Gábor

09.17. 10 óra. ML: A hermetikus  
asztrológia (Kuny D. u.!)

09.20. B. BG: A zodiákus által jelzett 
betegségek és gyógyításuk 

09.24. ML: A számítógépes asztrológia-
program használata  
– A képletkifejtés gyakorlása 1.

09.27. A. KG: A házrendszerek 1. 
10.04. B. BG: Az évszakok és ciklusok 

felhasználása a gyógyításban
10.11. A. KG: A házrendszerek 2.
10.18. B. BG: A házak és jegyek 

 élettani összefüggései
10.22. ML: Születési korrekció 

– A képletkifejtés gyakorlása 2.

10.25. A. KG: Prognosztika 

11.01. B. BG: Életerő, hyleg és anaréta

11.08. A. KG: Szinasztria 

11.15. B. BG: A légzőszervek beosztása  
és kezelése

11.19. ML: Kérdő képletek 
– A képletkifejtés gyakorlása 3.

11.22. A. KG: Mundán asztrológia

11.29. B. BG: A húgy- és ivarszervek 
beosztása és kezelése

12.06. A. KG: Félévzáró – Aktualitások

12.10. XXXVI. Javasünnep  
– Asztrológusok fóruma

Az előadások helyszíne keddenként: CENTRUM IRODAHÁZ  
– Budapest I., Kuny Domokos u. 13–15.,

Szombatonként: JAVASRAM – Kesztölc, Iskola u. 94.
Jelentkezés, információ: www.goncolszabadegyetem.hu

Göncöl Ügyfélszolgálat: hajni@javas.hu, +36-30-394-6840

AZ INTERNETES-LEVELEZŐ TAGOZATRA FOLYAMATOSAN 
BE LEHET IRATKOZNI!
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Tisztelt Olvasónk! 
Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk 

előfizetési lehetőségünket.

Lapunk negyedévenként jelenik meg.

Előfizetési áraink:   
Negyedévre: 1700 Ft + 350 Ft postaköltség.

Elektronikus formában,  
internetről történő letöltés esetén:

Fél évre (két lap): 2000 Ft.

Előfizetéssel kapcsolatos további információ  
és megrendelés a Javas Ügyfélszolgálaton:  

+36-30-971-2574, 
a Javas-honlapon: www.javas.hu  

vagy a javas@javas.hu e-mail címen.
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göncöl szellemtudományi szAbAdegyetem 
jÓgA–élettAn tAnszék  

I. ÉVFOLYAM/1. FÉLÉV
2011. 09. 21.  –  2011. 12. 07.

Energetika  

Gyakorlatok, előadások: szerdán 18.00–20.40

Előadó, gyakorlatvezető: Barna Gábor

09.21. Megnyitó
09.28. Az élőlények szervezetének 

 felépítése – az orrnyíláson 
tartott figyelem gyakorlása; 
tökéletes ülés

10.05. A három energia  
– alsó, középső és felsőlégzés; 
 jógamudra

10.12. Az energiák egyensúlyos 
 működése – teljes légzés; 
 felemelő gyomorzár

10.19. Az ártó energiák működése  
– az orrnyílásokban áramló 
lélegzet megfordítása;  
eketesthelyzet

10.26. Az energiák időbeli 
 elhelyezkedése – légzőgyakorla-
tok;  
gyertyatesthelyzet

11.02. A minőségek és az energiák 
 összefüggései – légzőgyakorlat; 
fejenállás

11.09. Az ízek és az érzelmek 
 összefüggései – légzőgyakorlat; 
a 7 világ testhelyzetei

11.16. Az energiák pályái és székhelyei 
– légző gyakorlat;  
ülő testhelyzetek

11.23. A kettősség (Nap és Hold)  
– légzőgyakorlat;  
fekvő testhelyzetek

11.30. A táplálkozás (ételek, italok 
 alkatonként) – légzőgyakorla-
tok;  
egyensúlyozó testhelyzetek

 12.07. Összefoglalás – légzőgyakorla-
tok;  
a 7 világ testhelyzetei

A tematikával kapcsolatban a változtatás jogát fenntartjuk.

Az előadások helyszíne: CENTRUM IRODAHÁZ  
– Budapest I., Kuny Domokos u. 13–15.

Jelentkezés, információ: www.goncolszabadegyetem.hu
Göncöl Ügyfélszolgálat: hajni@javas.hu, +36-30-394-6840

AZ INTERNETES-LEVELEZŐ TAGOZATRA FOLYAMATOSAN 
BE LEHET IRATKOZNI!
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göncöl szellemtudományi szAbAdegyetem 
jÓgA–élettAn tAnszék  

II. ÉVFOLYAM/3. FÉLÉV
2011. 09. 22.  –  2011. 12. 15.

Diagnosztika  

Gyakorlatok, előadások: csütörtökön 18.00–20.40

Előadó, gyakorlatvezető: Barna Gábor

09.22. Megnyitó

09.29. Az alkatokra jellemző  
kibillentségek  
– légzőgyakorlatok;  
a 7 világ testhelyzetei  
(minden alkalommal)

10.06. A csontrendszer és a gerinc 
ápolása – kéztartások (mudrák) 
gyakorlatok

10.13. Az izomzat és a szabad mozgás 
– a zodiákushoz tatozó 
 testhelyzetek (tavaszi jelek)

10.20. Az ártó energiák és a betegségek 
összefüggései  
– légzőgyakorlatok

10.27. Szervóra – mudragyakorlatok.

11.03. A meridiánvonalak elhelyez-
kedése, a máj és az epehólyag 
 pályái – a zodiákusokhoz tartozó 
testhelyzetek (nyári jelek)

11.10. A szív és a vékonybél pályái  
– légzőgyakorlatok

11.17. A gyomor és a lép pályái  
– légzőgyakorlatok

11.24. A tüdő és a vastagbél pályái  
– mudragyakorlatok

12.01. A vese és a húgyhólyag pályái  
– a zodiákushoz tartozó 
 testhelyzetek (őszi jelek)

12.08. A salakok és ürülékek jelei  
– a 7 világ testhelyzetei, 
 kéztartások, légzőgyakorlatok

12.15. Áttekintés 

A tematikával kapcsolatban a változtatás jogát fenntartjuk.

Az előadások helyszíne: CENTRUM IRODAHÁZ  
– Budapest I., Kuny Domokos u. 13–15.

Jelentkezés, információ: www.goncolszabadegyetem.hu
Göncöl Ügyfélszolgálat: hajni@javas.hu, +36-30-394-6840

AZ INTERNETES-LEVELEZŐ TAGOZATRA FOLYAMATOSAN 
BE LEHET IRATKOZNI!
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göncöl szellemtudományi szAbAdegyetem 
jÓgA–élettAn tAnszék  

III. ÉVFOLYAM/5. FÉLÉV
2011. 09. 19.  –  2011. 12. 05.

Terápia  

Gyakorlatok, előadások: hétfőn 18.00–20.40

Előadó, gyakorlatvezető: Barna Gábor

09.19. Megnyitó – a 7 világ gyakorlat
09.26. Gyógynövények  

– a légzés megtisztítása (minden 
 alkalommal); a zodiákushoz 
tartozó testhelyzetek

10.03. Gyógynövények a három alkat 
számára – a bolygók  
és a zodiákusok testhelyzetei

10.10. Az alkatoknak megfelelő élet-
vezetés – az alkatokhoz tartozó 
testhelyzetek

10.17. A ciklusosságban rejlő 
 gyógyulási lehetőség  
– kiegyensúlyozó testhelyzetek; 
kéztartások

10.24. Talpmasszázs – testhelyzetek; 
légzőgyakorlatok: a teljes légzés

10.31. Akupresszúra – mozgásfigyelés; 
egyensúlyozó testhelyzetek

11.07. A székhelyek kezelése  
– az érzelem- és gondolatfolya-
matok figyelemmel kísérése;  
a 7 világhoz tartozó testhelyze-
tek, kéztartások és hangzók

11.14. Gyógynövény-terápia 1.  
– légzőgyakorlatok: teljes légzés

11.21. A Nap és a Hold által jelzett 
terápiás lehetőségek – a gondo-
latfolyamatok és a mozdulatok 
szemlélése; a 7 világ gyakorlat

11.28. Gyógynövény-terápia 2.  
– a 7 világ szertartás

12.05. Áttekintés, összefoglalás

A tematikával kapcsolatban a változtatás jogát fenntartjuk.

Az előadások helyszíne: CENTRUM IRODAHÁZ  
– Budapest I., Kuny Domokos u. 13–15.

Jelentkezés, információ: www.goncolszabadegyetem.hu
Göncöl Ügyfélszolgálat: hajni@javas.hu, +36-30-394-6840
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Az előadások témái 

1. nap, 2011. október. 15.

10.00–11.20 Csörgő Zoltán: A magyar nyelvről és népnévről
11.40–13.00  Kovács Gábor:  Sumérek, médek, hettiták  

– Történeti „alászállások”
14.30–15.50  Dr. Kmeth Sándor: Dáriusz – Zarathusztra  

                      – A hagyomány „megreformálása”
16.10–17.30 Mireisz László: A magyar hagyomány metafizikája I.

2. nap, 2011. november. 12.

10.00–11.20 Csörgő Zoltán: A mágusok nyomai
11.40–13.00 Kovács Gábor: Hunok és magyarok
14.30–15.50 Barna Gábor: Az őshaza
16.10–17.30 Mireisz László: A magyar hagyomány metafizikája II.

3. nap, 2011. december. 17.

10.00–11.20 Csörgő Zoltán: A magyar vallás kapcsolatai
11.40–13.00 Barna Gábor: A magyar vallási tisztségek hierarchiája
14.30–15.50 Dr. Kmeth Sándor: A turáni eskü és a turáni átok
16.10–17.30 Mireisz László: A magyar hagyomány metafizikája III.

Az előadások helyszíne: 
JAVASRAM – Kesztölc, Iskola u. 94–96.

Jelentkezés, információ: www.goncolszabadegyetem.hu
Göncöl Ügyfélszolgálat: hajni@javas.hu, +36-30-394-6840

göncöl szellemtudományi szAbAdegyetem 
hAgyomány tAnszék  

A magyar vallás és a magyar mitológia
I. ÉVFOLYAM/1. FÉLÉV
2011. 10. 15.  –  2011. 12. 17.
A méd-magyar folytonosság
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A hagyomány útjai
Előadók: 

 Mireisz lászló, Dobosy Antal, Kovács Gábor,  
dr. Kmeth Sándor, Csörgő Zoltán, Laár András,  

Nádor Judit, dr. Pressing lajos, Szmrecsányi Márton,  
Szantál Zenei Műhely

Az előadások felvétele letölthető honlapunkról,  
vagy megrendelhető DVD-n a kiadónál:  

javas@javas.hu

Megjelent a 

Kagylókürt folyóirat 
- autentikus szellemi műhely -

Megrendelhető:
Tel.: +36-30-245-5795
Fax: +36-96-313-246

Látogassa meg 
honlapunkat is:

www.kagylokurt.hu

Javasünnep
KESZTÖLc, 2011. AuGuSZTuS 13.

XXXV.

MEGJELENT DVD-N!

Asztrológiai  
iskola 

spiritualitás-,  
személyiség-, pszichológia-  

és gyakorlatorientáltan  
kezdőknek és haladóknak.

Kiss József Zsolt
tel.: 06 20/94 94 007

Bővebb információ az asztrológiai iskola 
címszó alatt ezen a honlapon:  

www.facebook.com/KissJZsoltAsztro-
logus
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RADIx MAGAZIN
a magyar asztrológusok folyóirata

Megjelenik az asztrológusok önkéntes  
és idealisztikus szellemi közreműködésével, 

évente egy alkalommal.

Az elmúlt 14 évfolyam példányai megrendelhetők  
telefonon: 06-1-321-2952, 

vagy e-mailben: toth.livia1@chello.hu.
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Transzformáció, vagyis átalakulás
A Transzformáció társasjáték egyedülálló kommunikációs játék, amely 
önmagunk felfedezését és fejlesztését segíti. A bennünk rejlő képes-
ségek megismerése, akadályaink meghaladása, tudatos döntések és 
választások, szellemi útmutatás – ez és még sok minden más, amit a 
Transzformáció társasjáték négy óra alatt nyújtani képes. 

Olyan belső átalakulást indít el, amely lehetővé teszi, hogy ezentúl 
meghalljuk benső hangunkat, felfigyeljünk a jelekre, életünk addig rej-
tett összefüggéseire, és felébresszük szunnyadó képességeinket, képes-
séggé érleljük adottságainkat. Segít választ, megoldást találni a minket 
éppen leginkább foglalkoztató családi, párkapcsolati, munkahelyi, élet-
vezetési, életfilozófiai (stb.) kérdésekre, feladatokra, kihívásokra. Egy-
ben segít meghaladni a személyes szintet: programjainkat, megrögzött 
szokásainkat, a szülői házban, az iskolában tanult, elavult mintákat, a 
sugallt ideálok, félelmek, kívánságok, előítéletek, illúziók kötöttségeit. 
Lebonthatjuk, ami gát, ugyanakkor felismerhetjük, ami igaz. A játék 
hasznos erőforrást jelenthet a kiegyensúlyozottságunk elérésében.

A Transzformáció társasjáték szó szerint varázslatos eszköz
önmagunk megismeréséhez, az előrelépéshez benső utunkon.

A játékra négyfős csoportok jelentkezhetnek Csörgő Zoltánnál, 
tel.: +36-30-991-2766

Még jól jöhet!
A Javaslap műszaki szerkesztője nyomdai munkák 

(könyvek, szórólapok, prospektusok, reklámanyagok) 
teljes körű kivitelezését vállalja rövid határidővel a kézirattól,  

vagy ötlettől a kész termékig.
Ezerdarabos példányszám alatt a nyomdainál jóval olcsóbb

 Riso technológia alkalmazásával!
Ugyanitt weblapok tervezése, készítése, karbantartása!

Érdeklődni lehet Ballai Bencénél, 
tel.: +36-30-213-6260
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ELSŐ MAGYAR 
ÁBÉCÉS 

KÖNYVEM

Megjelent az
Az Arany Tarsoly  

különszáma

Megrendelés,  
információ:

+36-30-680-2429

Csakrakurzus 
•  Ha meg szeretnéd ismerni, mi az, ami 

akadályoz a benned lévő potenciál kibon-
takoztatásában,

•  ha érzelmi stabilitásra vágysz,
•  ha szeretnéd tudatosságodat növelni, 

megismerni önmagad és a világot,
•  ha szeretnéd megérteni, mi miért történik 

az életedben úgy ahogy,
•  ha hajlandó vagy dolgozni önmagadon, 

még ha az olykor kellemetlenséggel is jár,

akkor szeretettel várunk a rendszeres időközönként induló  
7 részes csakrakurzusokon. 

További információ:  www.aranyhegy.com 
Arany Hegy Alapítvány
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A JAVASLAP MEGVÁSÁROLHATÓ  
AZ ALÁBBI ÜZLETEKBEN

BuDAPESTEN:

A Tan Kapuja Buddhista Egyház 
IX., Börzsöny u. 11. T.: 280-6712
Átmenet Illatos Kelet, Déli pályaudvar, aluljáró 
T.: +36-70-603-8138
Bio ABc, V., Múzeum krt. 19. T.: 317-3043
Elixír Könyvesbolt, XIII., Váci út 78/b. T.: 349-6568
Édesvíz Könyvesbolt, József krt. 26. T.: 266-3778
Életház, XII., Böszörményi út 13–15. T.: 225-8533
Géniusz Könyváruház, VI., Bajcsy-Zs. út 5. 
T.: 411-1123, ~24, ~25  
E-mail: konyvelx@makrobookkft.axelero.net
Herbaház, VIII., Százados út 18.  
T.: 210-5545, 210-6348
Merhavia Kft., XIII., Teve u. 41. T.: 239-1676
Pult Kft. XIII., Csángó u. 8. T.: +36-70-370-8764
Soter Sóbarlang, VI., Dessewffy u. 53. T.: 331-8186
Sziddhárta Kft. (volt Paradigma), VI., Andrássy u. 98. 
Szöszi Hírlap, Moszkva tér, Mammut I, földszint 
T.: +36-70-948-8093

VIDÉKEN: 

Gödöllő, Ezoterikus Fénybolt, Kossuth L. u. 40.  
T.: +36-30-948-5684
Győr, Dr. uzsaly Beatrix, Töltésszer u. 7.  
T.: +36-70-947-6469

Hévíz, Hétvezér Könyvesbolt, Rákóczi u. 9/a  
T.: 06-83-340-840

Miskolc, Erzsébet Fürdő 
Erzsébet tér 4. T.: 06-46-505-293

Miskolc, Frézia Virágbolt 
Szentpéteri kapu 21. T.: 06-46-327-835

Miskolc, Géniusz Könyváruház, Széchenyi u. 107. 
T.: 06-46-412-878, 06-46-412-932 
E-mail: k.makro-book@chello.hu

Tura, Fénysugár Ezoterikus Bolt,  
Templom köz 10. T.: +36-20-454-2497

Veszprém, Naturporta, Budapesti u. 8.  
T.: 06-88-422-182

Miskolc, Kossuth Könyvesbolt, Széchenyi u. 8.  
T.: 06-46-412-654

Miskolc, Belvárosi Könyvesbolt, Széchenyi u. 64.  
T.: 06-46-325-040

Miskolc, univerzum Könyvesbolt, Széchenyi u. 34. 
T.: 06-46-347-918

Miskolc, Géniusz Egyetemi Könyvesbolt,  
Miskolc-Egyetemváros.  
T.: 06-46-361-564, 06-46-555-467

Ózd, Géniusz Könyváruház 
Vasvár u. 9. T.: 06-48-471-700 
E-mail: iroda1@geniuszozd.t-online.hu

Megjelenik: negyedévente 
Kiadja a Harmadik Évezred Kiadó Kft. és a Javasgyógyász Egyesület 

Felelős kiadó: Kovács Gábor, sved@javas.hu
Szerkesztők: Ballai Bence, Strider Ákos Bence  

Nyelvi lektor: Balázs Judit
Korrektorok: Enzsöl Zsuzsanna, Péterfy Gabriella, Kőrösi Kata 

Borítóterv: Jeszeniczky Ildikó, Fekete Gabriella 
Lapterjesztés kis- és nagykereskedőknek:  

Lévai Roland, +36-30-925-0269, roll@javas.hu
Hirdetésfelvétel: Fekete Gabriella, +36-70-597-1738, fekete.gabriella@upcmail.hu

Előfizetés, kiadványok megrendelése: Javas Ügyfélszolgálat – Kőrösi Kata,  
+36-30-971-2574, kata@javas.hu, 1222 Budapest, Munkácsy u. 13.  

ISSN: 1418-4699


