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0. Meghatározások, fogalmak
Magyarázandó fogalom
Véda
Reinkarnáció
Karma
Védikus tudomány
Jyotişa
Bhagavad Ghitta
3 gúna

Sanskara

Ház

Zodiákus
Csillagkép
Bolygó

Aszcendens

Kálapurusa

Nakshatra

Jelentése, meghatározása
Jelentése: tudás
A lélek újjászületése más testben
Cselekvés, feladat
14 könyvből áll, ebből Jyotişa az egyik.
Jelentése: a fény útja. A Jyotişa asztrológiai tudomány 6
részből áll, a védikus asztrológia teljes leírását tartalmazza
Szent könyv, amely versekben íródott. Szent könyv
3 féle erő és energia, amely az egyén életében mindig hat:
rajasztikus (teremtő), sattvikus (fenntartó), tamasztikus
(pusztító).
Múltbéli és jelenbéli események, vágyak és helyzetek
tárháza, amely a Védák szerint a finom anyagi szív mellett
található, életről-életre vándorol a lélekkel együtt.
Szanszkritül Bhava, Az égboltra terített háló (térkép)
egyes építőelemei, téglalapjai a Dél-indiai védikus
asztrológiai ábrázolásban
A 12 állatövi csillagkép, vagy csillagjegy
Szanszkritül rashi, az égbolton helyet foglaló, állandónak
nevezhető állatövi csillag alakzatok egyike.
Szanszkritül graha. A védikus asztrológia a Vénuszt,
Merkurt, Marsot, Jupitert és Szaturnuszt, valamint a
Holdat használja. Bolygóként szerepel a Nap is, bár
csillagászatilag nem az. Rahut és a Ketut, virtuális
bolygókat, együttesen holdcsomópontok is bolygóként
funkcionálnak.
Szanszkritül Lagna. A képletben az 1. házat jelöli. Innen
számítjuk a többi házat. Általánosan, a csillagkép azon
fokát jelenti, amelyik a keleti horizonton feltűnik ott és
abban az idő pillanatban, amire a kérdéses képletet
felállítjuk.
Jelentése: univerzális forma, fejét a Kos, az arcát és
nyakát a Bika, vállát és karját az Ikrek, mellkasát a Rák,
gyomrát az Oroszlán, hasát a Szűz, alhasát a Mérleg, nemi
szervét a Skorpió, csípőjét a Nyilas, combját és térdét a
Bak, lábszárát a Vízöntő és lábfejét a Halak alkotják.
Holdcsillagkép (holdházak, állócsillagok). A védikus
asztrológiában 27 holdházat használunk. A Hold 27,5 nap
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Ekliptika

Holdcsomópontok

alatt kerüli meg a Földet, minden nap másik nakshatrában
(13°20’ hosszú) van. „A bolygópozíciók sohasem ismétlik
önmagukat, a történelem sem lesz soha pontosan
ugyanaz.” Az egyén mentális tulajdonságainak
megállapítása szempontjából nagyon fontosak.
Meghatározás: A Nap látszólagos éves pályája a Földről
nézve, az égi Egyenlítőhöz képest 23°28’ alatt elhajló
körön.
Neve: Rahu és a Ketu. Meghatározás: A Hold által az
ekliptikán kijelölt pontok (2 egymással szemben lévő
pont), miközben a Földet 29,5 nap alatt megkerülik és
éppen visszatérnek.
1. Táblázat: Fogalmak és jelentésük, meghatározásuk

Ekliptika magyarázó ábrája

Holdcsomópont magyarázó ábrája

2. Táblázat: Ekliptika és a harmatengely bemutatása
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1. Az asztrológia alapozása (filozófiai alapelvek)
A védikus asztrológia, a Jyotişa (Európában Jyotishaként használják) 5000 éves tudomány.

1.1 Törvény szint (alaptörvények)
Néhány alaptörvényre (alaptézisre) épül: Bölcsesség, A lélek körforgásának (Újjászületés,
(Reinkarnáció) és a Karma (cselekvés) törvénye.

1.1.1 Az abszolút bölcsesség törvénye
- Abszolút, vagy magasabb szintű bölcsesség: a megszokott gondolkodással (elmével) nem
ismerhető meg, de valójában minden ember valódi természete a végtelen tudás és boldogság.
A végső cél az, hogy minden ember megtalálja saját útját vissza az Abszolútba,
megszabaduljon a születésből és halálból álló körforgásból. Ez akkor következik be, akkor
szabadul ki a a végtelen körforgásból, ha már mindenkiben, mindig felismeri a végtelen
emberi természetet.

1.1.2 A lélek körforgásának törvénye
A lélek születése és halála állandó körforgást tart fenn. Ennek során a lélek beleszületik egy
újabb testbe (inkarnáció) és teljesíti a soron következő élet feladatait.

1.1.3 A Karma törvénye
A lélek körforgása során a jelentkező vágyak, a kijelölt feladatok, amelyeket végre kell
hajtani. Ez alapján végrehajtott cselekedetek mennyisége és minősége határozza meg az újabb
karmát.
OkOkozat, Akció Reakció, Büntetés  Jutalmazás
A karma örök törvénye szerint minden léleknek megadatik, hogy saját önzetlen gondolatain,
jó és rossz cselekedetein keresztül találja meg a kiutat, léphessen ki ebből a világból („Ki mint
vet, úgy arat”).

1.2 Tudás szint
- Alacsonyabb rendű bölcsesség, amely a Védákból (4 főkönyv), ennek az alapját jelentő
Védāńgákból (6 könyv) és az Upāńgából (4 könyv) áll.
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A védikus asztrológia Védāńgák egyik kötete a Jyotişa 6 részből áll, ezen részek összessége
határozza meg a védikus asztrológiát. Tartalmazzák a szükséges matematikai, csillagászati
ismereteket, valamint a bolygók hatását születésünkre, kinézetünkre, környezetünkre, illetve a
hozott és az itt talált megoldandó kérdéseket, feladatokat. Az Upanishádok szerint ezeken
keresztül lehet felismerni a teremtés transzcendentális természetét. A Védák szerint idő nem
létezik, de van tudatosság, a változás lehetősége. Bhagavad Gitta szerint „…soha nem volt
olyan, hogy nem léteztünk, mindig létezünk majd…”
vágybeteljesülésújabb vágyújabb beteljesülés stb.
a karma törvényei szerint. Jyotish asztrológia képes igazolni, hogy az Upashinádok
kijelentései igazak.
Könyv
Jyotisa: Az idő
tudománya.
Meghatározza,
hogy
mikor
kell egy cselekedetet elvégezni a mindennapi életben. Napszakok,
napok,
hetek,
hónapok, évszakok,
évek meghatározása.

Összefoglaló
részek
Természet tudomány, konkrét tények.
Magyarázó tudományok, a
tudásod mértékétől
függ,
hogy milyen
megértést
kapsz.

Részek tartalma
1. Ganitā: matematika (számtan, algebra, geometria,
trigonometria). Hogyan kell számításokat végezni a
bolygók helyzetével kapcsolatban.
2. Jyotişa: csillagászat, mit jelent a bolygók helyzete egy
adott időpontban.
3. Jātika: asztrológia, hogyan befolyásolják a bolygók a
születés pillanatát.
4. Sāmudrika: fiziognómia, megmutatja, hogy a bolygók
helyzete milyen hatással van kinézetedre.
5. Nimita: ómenek, a bolygók helyzetének hatása a
környezetre.
6. Praśna: a bolygók helyzetének hatása a kérdésekre.
3. Táblázat: A Jyotisa részei

1.3 Védikus asztrológia szintje
A védikus asztrológia, a Lélek körforgás törvénye és a Karma törvény alapján, a Jyotisa 6
részének felhasználásával ad képet a lélek adott inkarnációbeli feladatairól, a test és
környezete kinézetéről, valamint a múltban, a jelenben és a jövőben felmerülő további
problémákról és vágyakról.
Két férfi beszélget:
-

-

Mi van ezzel a reinkarnációval és a karmával?
Tudtad, hogy minden tudománynak vannak alaptézisei, sarkigazságai, amire az adott
tudomány épül. Ezek nem nyernek bizonyítást, hanem mint megváltoztathatatlant
fogadják el a tudomány művelői.
Tényleg? Pl.?
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-

-

-

Az Euklédeszi geometriában 2 pont között legrövidebb távolság az egyenes
(megjegyzés: Bolyai félében már nem ez a helyzet).
A védikus asztrológiánál?
A lélek örök volta. Nem keletkezik, nem semmisül meg, hanem valamennyi lélek
kezdettől fogva létezik és a végig tart.
Jó, de mi következik ebből?
A lélekvándorlás (reinkarnáció), vagyis a lélek vándorol egyik testről a másikra,
végrehajtva a számára rendelt feladatokat (karmát). A lélek állandó, a test,
mondhatjuk porhüvely, mulandó.
No és mi is az a karma?
Az előző élet(ek)ből hozott, nem teljesített-, a jelen életben megfogalmazott- és a
jövőbeni feladatokból áll, amelyeket teljesíteni kell, vagyis ahhoz, hogy
megtörténjenek az illetőnek cselekednie kell.
Uhm. De az újjászületett ember, illetve annak a lelke honnan tudja, hogy mi az eddigi,
meg a további karmája?

Sanskara (események, vágyak és feladatok tárháza): ebben a kis szív melletti „zacskóban”
eredetileg csak a természetes lényeg található, de az életek során rárakódnak az események,
vágyak és feladatok, amelyek elfedik az egyszerű lényeget. Az csakis akkor kerül elő megint,
ha a lélek a körforgás során minden rárakódást beteljesít, letisztít, így megállhat a körforgás.
A beszélgetés folytatása:
- A Sanskarából. Minden lelket, saját Sanskarája végigkíséri a lélek körforgásában.
- Most más csak azt szeretném megérteni mi köze van mindehhez a csillagos égboltnak
és a védikus asztrológiának?
- Ezt legjobban Paramahansa Yogananda megfogalmazásában érthetjük meg.
A védikus asztrológia (Paramahansa Yogananda): „A csillagos égbolt állapota minden
időpillanatban egy karmikus állapotot mutat. Az egyén asztrológiai csillagai születéskor
nem mások, mint karmikus mintázatainak lenyomatai. A születés időpontját ez jelöli ki,
de hogy hová születünk (hely, szülők), azt a lélek maga választja úgy, hogy a csillaglenyomat
által képviselt karmát (feladatokat) a lehető legjobb környezetben és társak segítségével
valósíthassa meg.”
A beszélgetés vége:
- A Jyotişából tudható, hogy az égbolton található égitestek mozgása, állapota, helyzete
milyen módon számítható ki (matematika és csillagászat kötet). Azt is tudjuk, hogy a
születéskori csillagos égbolt lenyomata (születési képlet) az éppen újraszületendő lélek
karmáját tartalmazza (3. kötet, asztrológia). Sőt az is nyilvánvaló, hogy a lélek ezen
inkarnációja alatt a bolygók és állócsillagok mozgása (tranzitok) a lélek környezetére,
a test (a lélek földi hordozója) kinézetére milyen hatást gyakorolhatnak (4 és 5. kötet).
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-

-

Természetesen a hozott karmára és az itt jelentkező vágyakra (6. kötet, kérdések) a
bolygó mozgások folyamatosan felelnek, megadják a választ.
Értem. Szóval, ha megtanulom a 6 kötet, akkor én már kíváló védikus asztrológus
leszek?
Az, hogy egy képlet elemzésénél az asztrológus pontosan mit olvas ki, az nagyon függ
az asztrológus képességeitől, tudásszintjétől és gyakorlottságától. Kérdés, hogy az
információ rengetegben meglátja-e a lényeget, vagy csak megpróbálja mechanikusan,
tankönyvszerűen alkalmazni a tanultakat.
Rendben. Köszönöm.

1.4 A sors és a szabad akarat

A Jyotisa sem a sors, sem a szabad akarat felé nem irányít.
- A lélek felveszi a testet  isteni akarat fenntartja. Önvalója mindig kiegyensúlyozott,
boldog. Ego miatt veszítjük el!
- Ego(szabad akarat)  Mi van akkor, ha önállóan működünk, isteni energia nélkül?
Elveszítjük az igazi önvalót.
- Szabad akarat: úgy létezik, mint sok-sok szabad akarat eredője.
Az emberek, a különböző élethelyzetekben a múltbéli gondolatai, vágyai, előítéletei és
félelmei felhasználásával reagál, ahelyett, hogy felhasználná a tudatosságot vagy a szabad
akaratot. A tudatos cselekvés harag, mohóság és önös érdek nélküli, önzetlen cselekvés,
amelyet a tökéletes szeretet, együttérzés, öszinteség és az önellenőrzés hat át.

1.5 A „Háromság” alapelvének érvényesülése
Úgy, mint pl.: Katolikus egyháznál: Atya-Fiú-Szent lélek
Tudat: Múlt-Jelen-Jövő, vagy Gondolat-Cselekvés-Beszéd.
Energia, erő: 3 alapvető erőhatás (3 gúna) és energia hat:

1. Aktív, teremtő, szanszkritül rajasztikus erő, amelyet a gyorsan mozgó 9 bolygó képvisel.
2. Passzív, vagy tamasztikus erő, amelyet a 12 ház ad, ahol történnek az események. Pusztító
erőnek, energiának is hívják.
3. Kiegyenlítő, fenntartó, másként szattvikus erő, energia, amelyet a 12 csillagkép és a 27
holdcsillagkép (nakshatra, holdházak, állócsillagok) nyújt. Ez változtatja meg egy adott
esemény minőségét a házakban.
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Mindenkiben meg van mindhárom erő és energia. A védikus asztrológia mindhárom félét
vizsgálja. Ezen erők, energiák eredője hat az egyénre.

1.6 A védikus asztrológia alapjai, összefoglalás

1. ábra A védikus asztrológia összetevői
A védikus asztrológia a Reinkarnáció és a Karma törvényére támaszkodva, a Jyotisa
segítségével, újjászületésünk során meglévő adósságaink, keletkező vágyaink miatt kialakult
helyzetbe ad betekintést. Ezen kívül utat mutat az ezzel összefüggő, jelen és jövőbeli
cselekedeteinkre. Ezt a születésünk idején, vagy bármikor vizsgálva, a csillagos égbolt
lenyomata mutatja meg. Ezt tudatos, szeretetteljes cselekvéssel átírhatjuk. Az asztrológus a
lenyomatot értelmezi, magyarázza a védikus asztrológia alapján.
A védikus asztrológia fényt nyit (erre menj az „akadálypályán”), nem kontrollál, nem vés
kőbe semmit. Segítségével áthidalhatjuk az akadályokat. A nehéz fázisokon átsegítenek a
Mantrák, a szent imák.
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2. Miért a Védikus asztrológia? Különbségek a Nyugati és a
Jyotish asztrológia között
Geoffrey Pearce, Hart de Fouw tanításai és útmutatásai alapján, a Védikus Asztrológia c.
könyvében többek között ezt írja e témában (2010.):

2.1. A bolygó pozíció használatból adódó eltérések (23,5 °)
A Nyugati asztrológia a Földnek Naphoz való tájolásán alapszik és a trópusi zodiákust
használja. Ez utóbbi 12 csillagjegyre felosztott képzeletbeli öv, ami északra és délre kb. 8 °kal tér el az ekliptikától (a Nap egy év alatt megtett látszólagos útja az égbolton, illetve a Föld
keringési síkja a Naprendszerben). Azt feltételezi, hogy a Nap, minden évben, tavaszi
napéjegyenlőség idején a Kos 1 °-án, illetve őszinél a Mérleg 1 °-án áll (nyárinál és télinél a
Rák illetve a Bak 1 °-án). Így nincs figyelembe véve a Napéjegyenlőség előrehaladása, amit a
védikus asztrológia figyelembe vesz, vagyis a földről nézve, az állócsillagokhoz képest nem
ugyanarra a helyre tér vissza a Nap március 21-én, mint ahol egy évvel korábban volt. Ezért a
Nyugati és Keleti (védikus) asztrológia számítási alapjai közötti eltérés 1 év alatt, 1 °-on belül
50 másodperc eltérést jelent, 72 év alatt 1 °-ot, 30*72=2160 év alatt 30 °-ot (egy teljes
állatjegy elmaradás!!!) eredményez. 12*30*71=25920 év alatt záródik egy teljes ciklus.
Utoljára Krisztus előtt 285-ben volt a kétféle számítás szerint a bolygók pozíciója egyenlő.
Jelenleg a két zodiákus számítása között kb 24 °-os az eltérés (Ayanamsha). Ez nagyjából azt
jelenti, hogy a Nyugati asztrológia szerint azonosított 6 emberből 5 nem abban a
csillagjegyben született mint, ahogy azt beazonosították.
Egy példa a jegyek (védikus szerint házak) eltérésére, jelen időben:
A KOS jegy kezdete

A KOS jegy vége

Nyugati asztrológia

Március 21.

Április 20.

Védikus asztrológia

Április 14.

Május 13.

4. Táblázat: A csillagjegyek eltérése jelenidőben

Ez a kb. 23,5 ° eltérés a többi bolygóra is igaz (naptári napban 22 nap).

2.2. Milyen égitesteket használnak az asztrológiák?
Nyugati és a védikus egyaránt használja a 12 állatövi csillagjegyet, valamint a Napot, a belső
bolygókat (Hold, Mars, Merkúr, Jupiter, Vénusz, Szaturnusz) A külső, kollektív bolygókat
(Uránusz, Neptunusz és Plútó).nem veszi figyelembe, bár az újabb programokban már
szerepet játszik. (Megjegyzés: a szakdolgozat írója is beépíti a kűlső bolygóerőket
14
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elemzéseibe.) A védikus asztrológia használja még a 2 holdcsomópontot (Hold földkörüli
mozgása mellett az ekliptikán is körbe jár. Minden hónapban meghatározott helyre ér, a
csomópontokra). Ezek a fel– és leszálló csomópontok (Rahu és Ketu). A 2 csomópont alkotja
a karmatengelyt, amely védikus asztrológia filozófiájában igen jelentős szerepet játszik.

2.3. Évezredek óta változatlan alapelvek
A Nyugati asztrológia alapszabályai új bolygók vagy csillagképek felfedezésével
folyamatosan változnak, míg a védikusé több ezer év óta változatlanok.és “örökérvényűek”
(Szerkesztő megjegyzése: A tudományosan “örökérvényű” kijelentéssel Tart Charles
valószínűleg vitatkozna, de mi a helyzet akkor, ha ez a kijelentés valóban isteni eredetű…?)

2.4. Nézőpontbeli különbözőségek
A Nyugati (trópusinak is hívják) Nap alapú, elsősorban a személyiséggel, karakterrrel
foglalkozik, vagyis az ember természete leginkább a Naphoz hasonlítható.
A védikus (kozmikusnak is hívják) az állócsillagok és a Naprendszer bolygóinak emberi
életre gyakorolt kölcsönhatását vizsgálja. Így lefedi az élet valamennyí területét. Megmutatja
vágyainkat, a bennünk rejlő tehetséget, a felelősségvállalási képességeinket és a spirituális
fejlődés lehetőségeit is. Képes arra, hogy az élet fontosabb eseményeinek időpontját és
időtartamát előre jelezze.

2.5.

27 állócsillag (alház, szanszkrítül nakhsatra) a védikusban

A Nyugati asztrológia a 12 állatövi jegyet használja, továbbá bolygó– és csillaghatásokat is
figyelembe vesz.
A védikus a 12 házat további 27 alházra (Nakshatra) osztja (27 * 13 ° 20 ’=360 °). Ez
lehetőséget nyújt többrétű és sokoldalú analízisre. Továbbá használja a karmatengelyt és a
Vimsottári Dhasat, amely egyfajta életóraként működik, tágítja az analízis kereteit.

2.6. Rendszerek az események időzítésének előrejelzésére
A Nyugati az események, változások időzítéséhez progressziót (előrejelzés) és a bolygók
tranzitját használja.
A védikus asztrológiában az előrejelzéseket szintén a tranzitbolygók mutatják, Az
időminőségét, tehát, hogy milyen események, energiák lesznek aktívak, a bolygók periódusai
mutatják. Ez a Vimsottári Dasha. A Védhák leírásakor 120 év volt a leghosszabb életkor. A
Dasha jelentése irány. A Vimshottari Dashaban mind a 9 bolygó (Nap, a belső bolygók,
valamint a Rahu és Ketu) kap egy 6 és 20 év közötti idősávot , összesen 120 évet.
A szerkesztő megjegyzése: Azt, hogy melyik asztrológia jobb a másiknál, nem lehet
eldönteni. A tanfolyam oktatója 30 évig tartó Nyugati asztrológiával való foglalkozás után a
Védikus asztrológiát választotta, és használja a mai napig is.
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3. A védikus térkép felépítése és részei
3.1 Csillagászati alapok
A védikus asztrológia összeállításának idején a geocentrikus (földközpontú) világképet
ismerték. A középkorban a heliocentrikus (napközpontú) világkép terjedt el.

Geocentrikus világkép

Heliocentrikus világkép

3. ábra Geo- és heliocentrikus világkép

- A geocentrikusban a föld körül mozog a Nap és a bolygók, a heliocentrikusban a Nap körül.
Ha Földről nézed az egészet, akkor a Hold mozgása az természetes, a Napról is azt érezheted,
hogy a Föld körül mozog, kb egy évig tartó pályán.
- Mi a helyzet a bolygókkal? A bolygók, a tudomány mai állása szerint a Nap körüli pályán
mozognak, a Földdel együtt. Mivel különböző a (kerületi) sebességük, ezért a Földhöz képest
vagy gyorsabban, vagy lassabban mozognak. Ha beülünk a Föld gömbbe, akkor úgy tűnik,
mintha a bolygók ugyan nem teljesen kör alakú (hanem nyújtott ellipszis) pályán, de a Föld
körül forognak. Tehát megalkotható a geocentrikus világkép, amin a Földről nézve pályájuk
egyes szakaszait rövidebb hosszabb ideig teljesítik
- Csillagászatilag, persze nem mindegy, hogy valójában az egyes égitestek hogyan mozognak,
de asztrológiai szempontból, jelen esetben igen. Ha a bolygó pályáját úgy követjük, hogy
mindig a „ relatív valóságos” (Földről nézve valóságos) helyzetben és időben legyen
ábrázolva, akkor a problémának ezt a részét megoldottuk.
- Hátra van még az állatövi csillagjegyek elhelyezése a képletben. Ezek az égbolton
mozdulatlanul, állni látszanak. valóságban egy gömbhéjon helyezkednek el (2. ábra). Mivel a
gömbhéjon nem látunk át, ezért néhány csillagjegy takarásban van. Ha kiterítjük a gömbhéjat,
akkor minden jegy láthatóvá válik (3. ábra). A kapott „lepedőt” a geocentrikus modell alá kell
helyezni és már majdnem készen van a térkép. Be kell osztani házakra, úgy ahogy kezelni
akarjuk a bolygókat és a csillagjegyeket együtt (egyenlő ház vagy csillagjegy, skripati stb.).
Pl.: ha a 12 jegyet egy-egy házba képzeljük el, akkor mondjuk a lepedőt egyenlően osztjuk fel
12 részre. A lepedő köré kör írható, amelynek szöge összesen 360 °. Így 360:12= 30 °/ház
eredményre jutunk. Persze ez csak egy modell, mivel sem a csillagjegyek nem helyezkednek
el a síkon egymáshoz képest egyenlő távolságra, korábban láttuk, hogy a geocentrikus
világképben a bolygók sem kör alakú, hanem nyújtott ellipszis pályán mozognak. A valóság
követése abban rejlik, hogy a számítógépes modell pontosan kövesse a csillagkép fölött a
bolygók mozgását, vagyis azt, hogy egy-egy állatöv jegyben mennyi ideig és annak
pillanatnyilag hányadik fokán tartózkodnak. Ha jól állítottuk össze a szimbólumrendszert,
akkor megoldottuk a feladatot.
- Például a Kála számítógépes program ezt tökéletesen megvalósítja, vagyis a modell (6.3.2
Egyenlő jegyes rendszer) működik.
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2. ábra: Térbeli Zodiákus. A térbeli hatás miatt a Kos, az Ikrek, a Rák és a Nyilas takarásban van, ezért nem látható.

Aries=Kos
Taurus=Bika
Gemini=Ikrek
Cancer=Rák
Leo=Oroszlán
Virgo=Szűz
Libra=Mérleg
Scorpius=Skorpió
Sagitarius=Nyilas
Capricomus=Bak
Aquarius=Vízönt
ő
Pisces=Halak

3. ábra: Síkbeli Zodiákus, az állatövi csillagjegyek mind láthatók. *
* Az ábrát a Pearson Education publishing as Addison Wesley-től vettük át.
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3.2 Felépítés
Egy hölgy egyszer megkérdezte:
- Hogy lesz ebből asztrológia, képletelemzés stb.?
- Az egészet szimbólikus rendszerbe kell foglalni, olyanba, amely áttekinthetően bemutatja,
bármely időpontban a kívánt ház-bolygó-csillagjegy kapcsolódást. Ezt meg kell
magyaráznom! Képzeld el a következőt: a földről nézve, a csillagos égboltra kifeszítesz egy
téglalapokat tartalmazó hálót, egy segédeszközt:
12.ház

1. ház

2. ház

Halak

Kos

Bika

11.ház

3. ház
Ikrek

4. ház

Vízöntő

Rák

Föld

Te

10.ház

5. ház
Oroszlán

Bak

9.ház

8.ház

Nyilas

Skorpió

7.ház
Mérleg

6. ház
Szűz

5. Táblázat: Földről látszó háló (házak)

Mivel Te feszítetted ki, ezért mindig ott maradnak. Az egyes téglalapokat nevezzük házaknak
(szanszkrítül Bhavak). Persze az égbolton, amikor nem süt a nap, láthatók a csillagképek
(szanszkrítül rhasik). Helyet foglalnak valamelyik házban. A védikus asztrológiában, a felső
sorban, balról a 2. házat tekintjük 1. háznak. Itt foglal helyet a Kos csillagkép, majd a 2. a
Bika helye stb., körben az óramutató járásával megegyező irányban. Ha az egész köré egy
kört rajzolnánk, annak 360°-os a szöge. Mivel 12 házat rajzoltunk, ezért egy házra 30°fok jut.
- Van valamilyen tulajdonság, ami alapvetően jellemző az egyes csillagképekre?
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- Igen. Összesen 4 alapvető tulajdonság létezik, tűz, föld, levegő és a víz, az 5. az éter. Minden
csillagképhez 1 fő tulajdonság tartozik. Ezek alapvetően jellemzőek a csillagjegyre, illetve
arra a személyre, aki ezzel a csillagjeggyel hozható kapcsolatba:

12. főház
Halak
Víz

1.főház

2.főház

Kos
Tűz

Bika
Föld

3.főház
Ikrek
Levegő

11. főház

4.főház

Vízöntő
Levegő

Rák
Víz

Föld

10. főház

Te

5.főház
Oroszlán
Tűz

Bak
Föld
9. főház

8. főház

Nyilas
Tűz

Skorpió
Víz

7. főház
Mérleg
Levegő

6. főház
Szűz
Föld

6. Táblázat: Házak, csillagjegy, főtulajdonság

- Aha, érthető. Hová kerülnek a bolygók?
- Ahogy haladnak az égen, úgy foglalnak helyet egyik vagy másik házban. A kisebb pályát
befutó bolygók (Vénusz és Merkúr) gyorsabban, a hosszabbat befutók (Mars, Jupiter és a
Szaturnusz) lassabban haladnak. Az előzők rövidebb-, az utóbbiak hosszabb időt töltenek el
egy-egy házban.
- Jó, de. lesz valamilyen kapcsolat, hatás a ház-csillagkép-bolygó(k) között?
- Igen. 3 alapvető erőhatás létezik, erről már volt szó. Most már nagyon messzire mentünk.
Fokozatosan mindennel megismerkedünk! :-)))

3.3 Az élet 4 oszlopa, célja
Az egyik mindig hozzásegíti az embert a többi eléréséhez.
1. Dharma (jelentése kötelezettség): „Tedd azt, amire születtél.”Kötelezettségeinket
jelenti magunkkal és másokkal szemben. Ez 1-es, 5-ös és 9-es ház feladata.
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2. Artha (jelentése célok elérése): Jelen inkarnációban mindenkinek van javakra,
létfenntartásunkhoz és a boldog élethez célja. A 2-es, 6-os és 10-es ház a munkáról
szól, amely hozzásegít, hogy az előbbieket megszerezhessük.
3. Kama (jelentése vágy): Mindazok, amiket el szeretnénk érni és meg szeretnénk élni. A
3-as, 7-es és 11-es ház a vágyak háza.
4. Moksha (jelentése felszabadulás, szabadság): Minden inkarnációban szükségünk van
spirituális fejlődésre, sőt minden inkarnációban meg is világosodhatunk. Így
meghaladhatjuk az előző 3 alacsonyabb értékű célt. Ehhez a 4-es, 8-as és a 12-es ház
segít hozzá.
Diák kérdés:
- Mi a különbség az exoterikus és az ezoterikus út között?
- Az exoterikus út mindig valamilyen (dogmatikus) vallásnak a követését jelenti, ahol
megmondják, hogy mit és hogyan tegyél, azután majd egyszer csak eljutsz valahová. Az
ezoterikus úton járó folyamatosan dolgozik magán és elér(het)i a megvilágosodást. Ez
mindenkire vonatkozik. Ez tk. a moksha cél beteljesedése.
- Megcéloznám, vajon sikerül-e?

3.4 Aszcendens (szanszkritül Lagna)
3.4.1 A lélekről (
Nézzük, hogy e témakörben, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Bevezetés a Védikus
Filozófiába c. tankönyvében mit olvashatunk:
Lélekről szóló idézetek a Bhagavad ghitából (indiai szent könyv):
„Tudd meg, hogy az, ami áthatja az egész testet, elpusztíthatatlan, ezért a lelket senki
sem képes megsemmisíteni.”
Bhagavad ghita 2.17
„A lelket az egyik csodálatosnak látja, a másik olyannak írja le, a harmadik azt hallja
róla, hogy csodálatra méltó, míg mások egyáltalán nem értik még azután sem, hogy
hallottak róla.” Bhagavad ghita 2.29
Előre bocsátható, hogy a lélek felfoghatatlan megfelelő tudásszerző folyamat nélkül.
A lélek kiterjedése:
„Amint a megtestesült lélek állandóan vándorol ebben a testben a gyermekkortól a
serdülőkoron át az öregkorig, a halál után is egy másik testbe költözik. Az igazi énét
megvalósított embert azonban nem téveszti meg az efféle változás.” Bhagavad ghita 2.13
- Áthatja az egész testet
- Szimptómája: a tudat
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- A levegő és a horizonton még meg nem jelent felkelő nap példája: bár nem látjuk, jelenlétét
tapasztaljuk.
„Óh Bharata fia, ahogy a nap egyedül beragyogja ezt a bolygórendszert, úgy világítja
meg belülről a lélek az egész testet a tudat sugaraival.” Bhagavad ghita 13.34
- Csak saját testünkre korlátozódik  arra is csak részlegesen (szervi folyamatok stb.)
A lélek nagysága
„Ha egy hajszál felső vége keresztmetszetét száz részre osztjuk, majd az így kapott
részeket ismét százra, a kapott egységek azonosak lesznek a lélek nagyságával.” Idézet
egy mási indiai szent könyvből, az Upanisad-ból: 5.9
Öntsük a lélek nagyságát számokba, az idézet szerint:
Létezik vékony, közepes és vastag hajszál. Most a közepes vastagságú, szőke hajszállal
számolunk.
Egy átlagos szőke hajszál átmérője
Ø=0,05 µm
A hajszál keresztmetszetének területe:
Th=(0,05*0,05*3,14)= 0,0019625 µm2
A lélek nagyságát megkapjuk, ha a keresztmetszetet elosztjuk 100*100=10000-rel:
0,0019625 µm2/10000= 1,9625*10-7 µm2=0,19625 nm2 (nanométernégyzet)
Tehát a lélek becsült nagysága, hozzávetőlegesen 0,2 nm2.
A lélek elhelyezkedése
- A szívben életlevegővel körbevéve helyezkedik el.
- Halál beálltával elhagyja a testet és egy másikba vándorol.
„Ahogy az ember leveti elnyűtt ruháit, s újakat ölt magára, úgy adja fel a lélek is az öreg
és hasznavehetetlen testeket” Bhagavad ghita 2.22
A lélek tulajdonságai
Test
Anyagi energia
Megléte ideiglenes
Nincs számára állandóság
Tömege mérhető
Anyaga feloldható (kémiailag)
Változik
Pusztulásra van ítélve

Lélek
Lelki energia
Örök
Változatlan
Mérhetetlen (hozzávetőlegesen becsülhető)
Feloldhatatlan
Örökké ugyanaz
Elpusztíthatatlan

7. Táblázat: A test és lélek tulajdonságainak összehasonlítása
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Látható, hogy a test változásai a lélek tulajdonságait nem befolyásolják.
„A lélek nem ismer sem születést, sem halált, ha már létezik, többé meg nem szűnhet,
nem született, örökkévaló, mindig létező, halhatatlan és ősi, s ha a testet meg is ölik, ő
meg nem ölhető.” Bhagavad ghita 2.20

3.4.2 A durva és finom fizikai test
Testek

Durva fizikai test

Finom fizikai test

Alkotó elemek
Éter
Levegő
Tűz
víz
föld

Élettartam

Elpusztul

Tovább viszi

Hamis ego
Elme
intelligencia
8. Táblázat: A durva és finom fizikai test jellemzői

Az elme (manasz)
- Összehangolja az érzékszervek működését  kordináló egység.
- Természetét tekintve az anyagi testhez tartozik, de a működéséhez szükséges hajtóerőt az
önvaló szolgáltatja.
- Egyfajta belső érzékszervként is felfogható, mely az örömöt és a fájdalmat érzékeli.
- Mérlegel és javasol az „én” számára.
- Legfontosabb funkciói:

gondolkodás + érzés + akarat
Az intelligencia (buddhi)
- Irányítója az elmének és az érzékeknek.
- Megkülönböztető képessége által segít meghatározni a tárgyak természetét, amikor azok az
érzékek hatókörébe kerülnek.
- Mérlegel, elvet és fogad.
- A kételkedés, a körülöttünk lévő dolgok (és az önazonosságunk) téves vagy éppen helyes
felfogása, észlelése, illetve a memória és az alvás irányítása.
- A téves és helyes észlelés attól függ, hogy mennyire tartjuk tisztán az intelligenciánkat.
Megfelelő használatával a tudatunk kitágulhat, és képessé válhatunk igazi énünk
felfedezésére.
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- A tiszta értelem az önvaló által diktált elvek alapján dönt. A tisztátalan értelem viszont az
elmében és az érzékek megnyilvánuló késztetések alapján irányítja az élőlényt (lélek, önvaló)
- Legfontosabb funkciói

Megkülönböztető képesség + emlékezet
A hamis ego (ahankára)  Fertőzött tudat
- Az ember saját önazonosítására utal. Eredeti jelentése „én-készítés”, amely a jelenlegi
énképünk eredetitől eltérő, általunk kialakított jellegére utal.
- Bár létrejöttének alapja az önvaló, tehát a valódi énünk, ezt azonban a test finom és durva
fizikai rétegei eltorzítják. Ahogy a Nap szikrázó fehér fénye elé tett színes üvegen keresztül a
Nap is színesnek, kéknek, pirosnak, vagy éppen zöldnek látszik, ugyanúgy önmagunkról is
egy „színezett”, torzított képet kapunk, ha az anyagi test és tudat színes üvegein keresztül
szemléljük.
- A hamis ego vakságot és zavarodottságot okoz, amelynek eredménye számtalan
természetellenes ragaszkodás, beteljesíthető és beteljesíthetetlen vágy.
Én ez a test vagyok + minden, ami ezzel a testtel kapcsolatban áll, az enyém

3.4.3 Védikus személyiség modell
A modell segítségével „betájolható”
az aszcendens pontos helye.
Látható,
hogy
kiterjed
az
intelligenciára, az elmére, a hamis
egora és a testi adottságokra is.
A Hold: az önvaló és az elme
kapcsolatát mutatja.
A Nap: a karaktert jelöli, ha
berögzült, akkor beszélünk karakter
fixációról.
Az aszcendens az intelligenciától a
testig terjed, segítségével a testi
tulajdonságoktól a személy hamis
egoján, elméjén át az intelligenciág
minden információ kiolvasható a
képletből,
de.
az
önvalóról
semmilyen információt nem ad.

4. ábra: Védikus személyiség modell

Megjegyzés A modell a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Személyiségfejlesztés Vaisnava Elmélete és
Rendszere c. Tankönyv felhasználásával készült, Saródy Judit tette alkalmassá az aszcendens bemutatására.
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3.4.4 Az aszcendens a védikus asztrológiában
Mindig a képlet 1. háza, ahonnan a többi ház elhelyezkedését számítjuk. Csillagászatilag
fogalmazva a csillagkép azon fokát jelenti, amelyik a keleti horizonton feltűnik ott és abban
az idő pillanatban, amire a kérdéses képletet felállítjuk. Bármilyen kezdetre (születés,
párkapcsolat, házasságkötés, barátság, üzleti vállalkozás indítása, házépítés, ütközet időpontja
és helyszíne, üzletkötés stb.) lehet képletet felállítani, tudni kell, hol történik, melyik évben,
hónapban és napon, hány óra, hány perckor.
Például a születési képlet felállításánál a baba születésének helyét, dátumát és óra, perc
adatait kell ismerni.
Jelölése az asztrológiai térképen (képleten) a megfelelő ház, bal alsó sarkában 2 párhuzamos
vonallal történik.
Tanár és diák beszélget az aszcendensről:
- Ha jól értem, akkor a Zodiákust, mint kifeszített, mozdulatlan lepedőt kell elképzelni, alatta
forog a föld, naponta egyszer teljesen körbe fordul, vagyis megfordul az összes állatövi
csillagjegy alatt. Kelet persze mindig irányban marad.
- Pontosan. És vajon, hogy lesz ebből aszcendens?
- Amikor a baba megszületik, kelet felé kinézünk az ablakon, és az éppen látható
csilllagjegyben, annak megfelelő fokán lesz az aszcendens.
- Jó, de az ablak úgye pontosan a horizintin van?
- Ja, persze.
Példa:
Charlynak, aki 1948.05.17-én, 00 óra 30 perckor született a világ valamelyik sarkában, a
Bakban van az aszcendense, itt van az 1. háza és innen indul a többi ház számozása. A
házak számozását a későbbiekben már nem jelöljük, mert gondolatban mindenki látja
azokat.
3-as
Vágy

4-es
Felszabadulás

5-ös
Kötelesség

6-os
Munka

2-es ház
Munka

7-es
Vágy

1-es ház
Kötelesség

8-as
Felszabadulás

Bak
12-es
Felszabadulás

11-es
Vágy

10-es
Munka

9-es
Kötelesség

7. Táblázat: aszcendens és az attól számított házszámozás jelölése képletben

24

Alapfokú, védikus asztrológia jegyzet és gyakorló füzet

A házakról, bővebben itt találsz információt!
3.4.5 A zodiákus jegyeinek elemei és minőségei
Ezek meghatározásában a nyugati és a védikus asztrológia alapvetően megegyezik.

3.4.5.1 Páros és páratlan jegyek
Mivel a zodiákus a Kos jeggyel kezdődik, ezért a Kos és az utána következő minden második
jegy (Ikrek, Oroszlán, Mérleg, Nyilas, Vízöntő) páratlan, míg a többi (Bika, Rák, Szűz,
Skorpió, Bak, Halak) páros jegy. A páratlan jegyek férfias természetűek, a párosak nőiesek. A
páratlanoknak inkább kedvezőtlen, a párosaknak inkább kedvező az alaptermészetük.

3.4.5.2 A jegyek minőségei
A jegyek háromféle minőséggel rendelkeznek: kardinális, szilárd és változó. Ezek szanszkrit
megfelelői: csara („aktív”), szthira („mozdulatlan”) és dviszvabháva vagy ubhaja („kettős,
változó természetű”).
- Kardinális jegyek: a Kos, a Rák, a Mérleg és a Bak.
- Szilárd jegyek: a Bika, az Oroszlán, a Skorpió és a Vízöntő.
- Változó jegyek: az Ikrek, a Szűz, a Nyilas és a Halak.
A három minőség eltérő tulajdonságokkal rendelkezik. Az egyes részecskék elektromos
természetéhez lehetne leginkább hasonlítani őket: a kardinális jegyek a pozitív töltésekhez, a
szilárd jegyek a semleges részecskékhez, a kettős, változó jegyek pedig a negatív töltésekhez
hasonlóan viselkednek.
Az egyes minőségekhez tartozó csillagjegyek bolygókra gyakorolt hatását, valamint a
jellemző (előre–, illetve nem előre mutató) tulajdonságaikat, tanulni való feladataikat a
következő táblázat tartalmazza:
Ellentétes
Elektro Bolygók
Jegyek Csillag
Előre mutató
irányba
-ra gyaJavítandók,
mos
minősé
tulajdonsámutató
korolt
feladatok
hasonlat
gei
jegyek
gok
tulajdon(energia) hatásuk
ságok
BizonytaBolygók
Aktív,
lanság, gör- Érzékenységet,
Kos,
itt fejtik dinamikus,
alkalmazkodóképe
csösség,
Kardin Rák,
ki
Pozitív
lendületes,
sséget, türelmet és
izgatottság
legerőseb
Mérleg
ális
kezdeményez
fordulást
és túlzott befelé
ben
, Bak
ő
kell tanulniuk
erőlködés
hatásuk
jelentkezhet
Bika,
SemleÁllandóság,
Túlzott
Nagyobb kezdeméBolygó
Szilárd
hatása
Oroszl ges
stabilitás,
tétlenség,
nyező készséget,
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án,
Vízönt
ő

Változó

Ikrek,
Szűz,
Nyilas,
Halak

Negatív

állandósul
és
valamelyest
mérséklődik
Bolygó
hatás
határozatlanná,
változékonnyá és
erőtlenné
válik

semlegesség,
kitartás
és
folyamatosság,

Befogadóképe
sség,
jó
alkalmazkodó
képesség,
nyitottság,
érzékenység

ellenállás
és
stagnálás
jelentkezhe
t
Bizonytala
nság
Befolyásolhatóság,
nehéz
cselekvőképesség.

megújulási képességet, elengedést
kell megtanulniuk

Határozottságot,
céltudatosságot és
kitartást
kell
fejleszteni

8. Táblázat: A csillagjegyek minőségéhez tartozó tulajdonságok

3.4.5.3 A csillagjegyek és az (ős)elemek
A védikus filozófia öt őselemről tesz említést: föld, víz, tűz, levegő, éter.
Az őselemek az anyag (és a szellem) bizonyos tulajdonságait, minőségeit képviselik. Az éterelem a legfinomabb, mely mindent áthat, és ezért minden jegyben egyformán jelen van. A
föld, a víz, a tűz és a levegő azonban csak három-három jegyben van jelen. Az adott jegy
páros-páratlan, illetve kardinális, szilárd vagy változó természetének megfelelően mindegyik
elem az általa képviselt tulajdonságok kialakításában játszik szerepet.
A négy elemhez tartozó jegyeket és tulajdonságokat a következő táblázat foglalja össze.
Elem Elemhez tartoElemre jellemző csillagjegy tulajdonságok
zó csillagjegyek
Tűz
Kos, Oroszlán,
Forró, sugárzó, könnyû, éles, tiszta, aktív, vezetõ, átható,
Nyilas
elkülönítõ; robbanást, égést és pusztulást is okozhat
Föld
Bika, Szűz,
Nehéz, sötét, kemény, durva, statikus, lassú, összetartó, ellenálló,
Bak
terméketlen, kifejezéstelen, szilárd, tartós, kitartó, hûséges
Levegő Ikrek, Mérleg,
Könnyû, finom, mozgékony, száraz, tiszta, kiterjeszkedõ,
kitárulkozó, kapcsolatteremtõ, érzékeny, szétszórt
Vízöntő
Víz
Rák, Skorpió,
Nedves, felhõs, nyugodt, sima, lágy, passzív, termékeny, jó
befogadóképességû; stagnálást és sorvadást is okozhat
Halak
9. Táblázat: Elemhez tartozó csillagjegyek és jellemző tulajdonságaik

3.4.5.4 A jegyek leírása
A fentiek alapján a zodiákus csillagjegyei a különböző bolygók, őselemek, minőségek és
pozitív-negatív jellegek hatásait és a belőlük fakadó tulajdonságokat fogják szülötteikben
megtestesíteni.
A következő táblázat az egyes csillagjegyek jellegzetességeit, legjellemzőbb tulajdonságait
foglalja össze. A táblázat alapján a 8. és 9. táblázatok segítségével kaphatod meg a csillagjegy
teljes tulajdonság tartalmát.
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Csillagjegy
(száma)
Kos (1)
Bika (2)
Ikrek (3)
Rák (4)
Oroszlán(5)
Szűz (6)
Mérleg (7)
Skorpió (8)
Nyilas (9)
Bak (10)
Vízöntő (11)
Halak (12)

Párosság
Páratlan
Páros
Páratlan
Páros
Páratlan
Páros
Páratlan
Páros
Páratlan
Páros
Páratlan
Páros

Alaptermészet
Kedvezőtlen
Kedvező
Kedvezőtlen
Kedvező
Kedvezőtlen
Kedvező
Kedvezőtlen
Kedvező
Kedvezőtlen
Kedvező
Kedvezőtlen
Kedvező

Jellemzők
TerméEnergia adás
szet
Férfias
Pozitív-aktív
Nőies
Negatív-befogadó
Férfias
Pozitív-aktív
Nőies
Negatív-befogadó
Férfias
Pozitív-aktív
Nőies
Negatív-befogadó
Férfias
Pozitív-aktív
Nőies
Negatív-befogadó
Férfias
Pozitív-aktív
Nőies
Negatív-befogadó
Férfias
Pozitív-aktív
Nőies
Negatív-befogadó

Minőség

Elem

Kardinális
Szilárd
Változó
Kardinális
Szilárd
Változó
Kardinális
Szilárd
Változó
Kardinális
Szilárd
Változó

Tűz
Föld
Levegő
Víz
Tűz
Föld
Levegő
Víz
Tűz
Föld
Levegő
Víz

10. Táblázat: Csillagjegyek jellegzetességeinek, legjellemzőbb tulajdonságainak összefoglaló táblázata

A következő táblázat a összefoglalja a csillagjegyek alapvető tulajdonságait (Egyéb:
csillagjegy felkelhet rövid=1 óra, közepes=2 óra, hosszú=3 óra alatt):
Csillagjegy
Kos

Uralkodó
bolygó
Mars

Tűz

Bika

Vénusz

Föld

Ikrek

Merkúr

Levegő

Rák

Hold

Víz

Oroszlán

Nap

Tűz

Szűz

Merkúr

Föld

Mérleg

Vénusz

Levegő

Skorpió

Mars

Víz

Nyilas

Jupiter

Tűz

Bak

Szaturnusz

Föld

Vízöntő

Szaturnusz

Levegő

Halak

Jupiter

Víz

Elem

Minőség
Rajasztikus, kardinális, mozdító
Tamasztikus,
stabil
Sattvikus,
változó, kettős
Rajasztikus, kardinális, mozdító
Tamasztikus,
stabil
Sattvikus,
változó, kettős
Rajasztikus, kardinális, mozdító
Tamasztikus,
stabil
Sattvikus,
változó, kettős
Rajasztikus, kardinális, mozdító
Tamasztikus,
stabil
Sattvikus,
változó, kettős

Testrész
Fej, szemek

Egyéb
Rövid,
kelet
orr, Rövid, dél

Arc, torok,
fogak
Nyak,
karok,
kezek
Mellkas,
tüdő,
mell
Szív, gyo-mor, a
köldök feletti rész
A has középső
része
A has alsó része

Közepes,
nyugat
Közepes,
észak
Hosszú,
kelet
Hosszú,
dél
Hosszú,
nyugat
Nemi
szer-vek, Hosszú,
végbél nyílás
észak
Comb, csípő
Közepes,
kelet
Térdek
Közepes,
dél
Vádli
Rövid,
nyugat
Lábfejek
Rövid,
észak

16. Táblázat: Csillagjegyek alapvető tulajdonságai
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Szimbólum
kos
Bika
1 Férfi és 1
nő
rák
oroszlán
Fiatal nő
Férfi mérleggel kezében

Skorpió
Kentaur
Krokodil
Korsót
hordozó férfi
Szemben
úszó halak
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3.4.6 Aszcendens a zodiákusban

Ha azt halljuk, hogy ez az ember bika (április 21-május 20.), vagy mérleg (szeptember 21október 20.), akkor azonnal az európai asztrológiák fenti időpontjai jutnak eszünkbe, vagyis
hogy aki a fenti időpontok között született, s Napja a bika, illetve mérleg jegyben található. A
védikus asztrológia azt mondja: ha valakire azt mondjuk, bika, akkor ez azt jelenti, hogy a
bika csillagjegyben van az aszcendense, vagy a születési képletében a Holdja.
Az aszcendens zodiákusban való elhelyezkedése alapvető fontosságú a születési képletben,
mert a személy alapvető tulajdonságainak fő meghatározója lesz.

3.4.6.1 Kos aszcendens:
A Kos a Mars pozitív, férfias oldala, kardinális tűzjegy, a Kálapurusa (az univerzális forma)
feje.
Ha az újszülött aszcendense vagy a Holdja a Kosban van, akkor az alábbiak, nem kizárólag,
fontosak lesznek életében:
A Kos aszcendensűek külső jegyei:
- markáns, karakteres arc,
- a nők vékonyak, szálkásak
Kos aszcendensű egyéb tulajdonságai:
- impulzív, dinamikus, agresszív, gyakran vitatkoznak, de a vita nem fajulhat
tettlegességig,
- nagy energiával működik,
- nagy kezdeményezőkészségű,
- Intellektuális beállítottságú, jó felfogóképességű,
- független,
- erő, önkifejezés és erős személyes ambíciók jellemzik
Alacsony szintű Kos:
- Erőszakosságaik, bűneik kiderülésekor hallatlan megaláztatásokat szenvednek el.
- Néha hiú, zárkózott vagy önmagával túl sokat foglalkozó ember,
- Az égi hatalmak addig hajszolják őket, amíg egojuk össze nem törik.
- - Az öregebb lelkek Kos ciklusba kerülve, feladhatják a nyers, egoista önzésüket.
Magas szintű Kos:
- Állandó belső önvizsgálat,
- Dacos test-tudat
sorsdöntő kudarccal vagy bajjal nyitják fel saját szemüket.
- Elég egy jelentéktelen esemény, mert már ért az apró jelekből is.
- Lelki fejlődésük kulcsa az, hogy éles elméjüket az igazság kutatására használják, és ne arra,
hogy önmagukat helyezzék az előtérbe.
A Kos térideje, a tavaszi holdtölte időszaka, telítve van napenergiával. Ezek fokozzák a
krisztusi húsvét előtti idők eseményeinek folyamatát, illetve az indiai Gaura-purnima
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(Aranyló Telhold) ünnepség napjait. A Nap szellemi fénye keresztültör a sötétségen, ezért ez
a saját egotól való szabadulás élményét jelenti a Kos aszcendensűeknél. Régen ekkor
készültek a keresztség felvételére, ekkor kereszteltek, Indiában ez volt a brahmin papok
beavatásának időszaka

3.4.6.2 Bika aszcendens
A Bika a Vénusz negatív jegye, szilárd földjegy, a Kálapurusa arca és nyaka.
Ha az újszülött aszcendense vagy a Holdja a Bikában van, akkor az alábbiak, nem kizárólag,
fontosak lesznek életében:
A Bika aszcendensűek külső jegyei:
- Karakterisztikusan erős nyak
- Testileg attraktívak, de hízásr hajlamosak
A Bika aszcendensűek egyéb tulajdonságai:
- Erős az igényük és a fogékonyságuk a jegy szülöttének a partner- és egyéb
kapcsolatok iránt, valamint jól fejleszthető érzelmi kommunikációjuk.
Személyes kapcsolataikban és közvetlen környezetük kialakításában is egyensúlyra és
harmóniára törekszenek.
- Szilárdak, kitartóak és határozott elképzeléseik vannak a világról.
- Jó a memóriájuk, de gyakran csapnak át szentimentalizmusba, nosztalgiázásba, a
múlt iránti ragaszkodásba.
- Hajlamosak a materialista életszemléletre, sok köztük az üzletember, a bankár, a
vagyonos ember.
- Érzékiek, szeretik a kényelmet, a szépséget, a luxus élvezetét, gyakran rendelkeznek
igen kifinomult ízléssel és kecses manírokkal.
- Nagyon jó forma- és szépérzékkel rendelkeznek, több művészt, költőt találunk
köztük.
- Fiatal korukban elég vonzóak, sokat foglalkoznak az öltözködéssel és a külső
megjelenéssel. Általában ki vannak békülve a testükkel és maximálisan kihasználják
az érzékszerveik nyújtotta lehetőségeket.
- Egyik pillanatról a másikra megmakacsolhatják magukat, és nem engednek, ha azt
egyszer elfogadták már magukénak.
- Lassan mérgesednek fel, de lassan is bocsátanak meg vagy engesztelődnek ki.
- Néha kegyetlenek és érzéketlenek azokkal szemben, akik kívül esnek érdeklődési
körükön.
- Házasságpártiak, szilárd és boldog családi életre törekszenek.
- Nagyon romantikusak, gyakran vallják azt, hogy a szeretet a legfontosabb.”.
Alacsony szint (föld jegy):
- Tulajdon centrikusak (legyen házam, kocsim, egyéb tulajdonom)
- Ragaszkodnak a földhöz, szeretik otthagyni a kezük nyomát a környezetükön.
Mottójuk: „megszerezni, megóvni, fejleszteni
Magas szint:
- Feltétlen, cselekvő szeretet nyújtanak, önzetlen odaadással végzik munkájukat.
- Lelki téren odaadóak és hagyománytisztelők; vonzódnak a rítusokhoz.
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Az embernek a Bikában választania kell az önző, erőszakos érzék kielégítés, vagy az élet
szolgálata és tisztelete között. A Bikában az a feladat, hogy cselekedni kell a lélek helyzete
szerint, különben nem szabadulhatunk ki az anyagi rabságból.
„…győzelem, vagy vereség egyformán fogadd. Harcolj a harc kedvéért, így sohasem érhet
bűnös visszahatás.”
Bhagavad ghita 2.38

3.4.6.3 Ikrek aszcendens
Az Ikrek a Merkúr pozitív jegye, kettős levegőjegy, a Kálapurusa nyaka és karjai.
Ha az újszülött aszcendense vagy a Holdja az Ikrekben van, akkor az alábbiak, nem kizárólag,
fontosak lesznek életében:
Az Ikrek aszcendensűek külső jegyei:
Az Ikrek aszcendensűek egyéb tulajdonságai:
ez energikus természetet, a változás és a kölcsönhatás keresését, mozgásszeretetet kölcsönöz
az ilyen jegyű szülöttnek.
- Gyakran idegesek, nyugtalanok és izgatottak.
- Testben és lélekben fürgék, jól tudnak alkalmazkodni, de a túlzott aktivitással sokszor
kimerítik magukat.
- Jó intellektussal, nagyszerű beszéd- és kommunikációkészséggel és nyelvérzékkel
rendelkeznek. Sok köztük az író, újságíró, költő, titkár, számítógép-programozó.
- Általában szeretnek tanulni, jól tudják kezelni az információkat és a statisztikai
adatokat, kiváló tudós válhat belőlük.
- Rendelkeznek azonban egy határozottan spekulatív énnel is, aminek következtében
néha saját irreális képzelgéseik és aggodalmaik hálójába bonyolódnak.
- Az Ikrek típusúak emberi kapcsolatai általában ugyanolyan változékonyak, mint az
elméjük. Közülük sokan házasodnak egynél többször, vagy váltogatják rendszeresen
partnerüket. Némelyikük erős szexuális beállítottságú, de vigyázniuk kell, mert az
életerejük nem mindig áll arányban a képzelőerejükkel!
- Szeretik az izgalmakat és az újdonságokat, könnyen a tömegtájékoztatás vagy a
szórakoztató elektronika bűvkörébe kerülnek.
- Fogékonyak minden iránt, ami izgatja az idegrendszert és fokozza az életritmust, de
fennáll a lehetősége, hogy emiatt túlérzékennyé vagy neurotikussá válnak.
- Érzékeny elméjük csalóvá, ravasszá és megbízhatatlanná teheti őket.
- Néha döntésképtelenek, és semmit sem képesek elvinni a végkifejletig.
- Az összes típus közül ők a legváltozékonyabbak, de ugyanakkor hajlandóak addig
menni egy dolog után, amíg az energiájukból futja.
- Ha egyszer a belső tudást kezdik keresni a külsőleges dolgok és szenzációk helyett,
akkor nagy mértékben lelki beállítottságúvá válhatnak, mivel ők rendelkeznek a
legfinomabb energiával, és az összes jegy közül ők befolyásolhatók a leginkább.

3.4.6.4 Rák aszcendens
A Rák a Hold jegye, páros, negatív, kardinális vízjegy, a Kálapurusa mellkasa.
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Ha az újszülött aszcendense vagy a Holdja a Rákban van, akkor az alábbiak, nem kizárólag,
fontosak lesznek életében:
A Rák aszcendensű fő jellemzői: Negyedik jegyként a mentális és érzelmi stabilitás és
boldogság iránti igényt fejezi ki.

A Rák aszcendensűek egyéb tulajdonságai:
A Rák emberek általában nyitottak, barátságosak, együttérzők, gondoskodók és
oltalmazók, mivel ez az anya jegye.
Értékelik az emberi kapcsolatokat, az érzelmi viszonzást, különösen
bensőséges, személyes szinten. Otthonukban általában sok ember megfordul, barátok
jönnek-mennek, akikre szeretnek főzni, és akikről nagyon szeretnek gondoskodni.
Keresik a népszerűséget, és rendelkeznek is az emberek hangulata iránti
érzékenységgel, ami ahhoz szükséges, hogy társadalmi és politikai befolyást,
elismerést vívjanak ki maguknak.
Túlzottan emocionálisak, érzékenyek, szégyenlősek, ragaszkodók és függők is
lehetnek.
Szeretik az otthonukat és a családjukat, ami olykor túlzott majomszeretetbe
csap át. Hasonló szeretettel viseltethetnek közösségük, országuk vagy vallásuk iránt,
mindent átölelő érzéseikbe foglalva őket.
Odaadóak, szeretetteljesek és intuitívak, gyakran azonnal kitalálják a másik
érzéseit.
Gyakran rendelkeznek jó képzelőerővel, ugyanakkor tudatalatti rögeszméik és
ragaszkodásaik gúzsba köthetik őket.
Tapintatosak és erőszakmentesek, de ez túlzott védekező magatartásba vagy
gyávaságba is átcsaphat. Igazságosak és takarékosak,
Jó a befogadóképességük, hajlamosak az elmélyülésre. Ha fogékonnyá válnak
a lelki élet iránt, általában odaadóak. Amiben hisznek, azt fogják képviselni és
közvetíteni az egész világ felé.
Ha egyszer úgy érzik, hogy megtalálták a helyüket, akkor önbizalomra,
kezdeményezőkészségre és erőre tesznek szert, és úgy ragyognak mások felett, mint a
Hold.
Ha megtanulják, hogyan legyenek nyitottak az igazságra, nagy szolgálatot
tehetnek embertársaiknak.
Néha híjával vannak az akaraterőnek, a kezdeményezőkészségnek és a
bátorságnak.

3.4.6.5 Oroszlán aszcendens
Az Oroszlán a Nap jegye, pozitív, szilárd tűzjegy, a Kálapurusa gyomra.
Ha az újszülött aszcendense vagy a Holdja az Oroszlánban van, akkor az alábbiak, nem
kizárólag, fontosak lesznek életében:
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Az Oroszlán aszcendens legjellemzőbb tulajdonságai: Ötödik jegyként valamely központi
akarat vagy befolyásos karakter körül koncentrálódó rend és harmónia iránti igényt testesít
meg.
Az Oroszlán aszcendensű egyéb tulajdonságai:
- Az Oroszlán egyéniségek erős jellemmel, erős önérzettel és akaraterővel
rendelkeznek.
- Tisztában vannak saját értékeikkel, és azt akarják, hogy ezt mások is felismerjék.
Gyakran büszkék, merészek, ambiciózusak és arisztokratikusak.
- Erőteljesen és személyeskedve reagálnak a dolgokra, önkifejezésük dramatikus, néha
hiú.
- Szeretik, ha minden körülöttük forog, gyakran túl sokat beszélnek önmagukról.
- Szeretik, ha társadalmi eseményeken ők vannak a középpontban, vagy ha
uralkodhatnak mások felett.
- Nagyra értékelik az elismerést, a megbecsülést és a presztízst. Magas szintű elveket
vallanak és éles az intelligenciájuk. A modoruk sokszor kifinomult, életszemléletük
filozofikus.
- Az Oroszlán típusú emberek nemes szívűek, de erős érzelmeik vagy a figyelem iránti
túlzott igényük következtében sok szenvedésben lehet részük.
- A partnerkapcsolatokban nem mindig sikeresek, és hajlamosak arra, hogy alacsonyabb
rangú személyekkel lépjenek szövetségre, vagy hogy partnereik fölött uralkodjanak.
- Gyerekeik részéről, akiknek nem mindig adják meg a kellő függetlenséget, szintén sok
szenvedés érheti őket.
- Szívesen tesznek másokat a csatlósaikká, akik azonban fellázadhatnak ellenük. Ha
képesek uralkodni büszkeségükön, nagy jellemerőre tehetnek szert, ami átsegítheti
őket az élet hullámvölgyein, és lelki látásmóddal ruházhatja fel őket. Bensőjükben
képesek kifejleszteni a lélek és a jellem nagyságát.
- Mivel magas elvárásokat támasztanak önmagukkal szemben, nagyon elkeseríti őket,
ha kudarcot vallanak valamiben, vagy nem érnek el akkora sikert, amekkorát
szeretnének. Az ilyen elesett Oroszlánok a legszánalmasabb ember benyomását keltik.

3.4.6.6 Szűz aszcendens
A Szűz a Merkúr negatív jegye, kettős földjegy, a Kálapurusa hasa.
Ha az újszülött aszcendense vagy a Holdja a Szűzben van, akkor az alábbiak, nem kizárólag,
fontosak lesznek életében:
A Szűz aszcendens legjellemzőbb tulajdonsága: Hatodik jegyként (2x3) az energiák
kiegyenlítésére való törekvést okoz, különösen a test és a lélek között.
A Szűz aszcendensű egyéb tulajdonságai:
Az Ikrekhez hasonlóan, a Szűz jegyűek is jó intellektussal, kiváló
nyelvérzékkel és érzékeny idegrendszerrel rendelkeznek. Kiváló tanárok lehetnek, jó
érzékük van az adatokhoz.
A Merkúr gyógyító sugarát is képviselhetik, orvos vagy gyógyító válhat
belőlük, és a jógában, különösen a hatha-jógában is jeleskedhetnek.
Az Ikrek jegyűekhez képest inkább fizikai lények: szeretnek mozogni, kiváló
sportolók akadnak köztük.
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Tudásuk inkább praktikus, gyakorlatias, informatív, gyakran részletekbe menő.
Ritkán gyakorolnak valamilyen elméleti tudományt, tudásuk többnyire
valamilyen praktikus dologhoz kötődik.
Jó kézművesek, mesteremberek, művészek is válhatnak belőlük, mert kitűnő
érzékük van a formákhoz, a vonalakhoz és a részletekhez.
A Szűz jegyűek között sok a színész, mert könnyen meg tudják tanulni, hogyan
irányítsák kifejezőkészségüket és érzelmeik kivetítését, bár inkább jellemszínészek,
mintsem karizmatikus színészegyéniségek.
Mivel az elméjük és az idegrendszerük érzékeny és változékony, könnyen
neurotikussá válhatnak.
Az emésztésük és a kiválasztásuk idegi alapon gyakran kiegyensúlyozatlan. ---Általában fizikailag az összes jegy között a leggyengébbek, és náluk
fordulhatnak elő leggyakrabban nehezen kezelhető vagy krónikus – különösen
idegrendszeri – betegségek. Központi idegrendszerük is károsodhat.
Szexuális téren fiatal korukban szégyenlősek, idősebb korban azonban túlzott
aktivitásra hajlamosak, bár ezt ritkán fejezik ki nyíltan.
A Szűz típusú emberek általában képesek élesen megkülönböztetni egymástól,
hogy mi a jó és mi a rossz; ügyelnek a részletekre, szeretik a tisztaságot és a rendet.
Megkülönböztető-képességük néha lelki irányultságú, és nagy jártasságra
tehetnek szert olyan filozófiai rendszerekben, amelyek a tisztaságon és a
ragaszkodásmentességen alapulnak.
Memóriájuk jó és tényközpontú.
Mivel segítő szándékúak és szolgálatkészek, jó alkalmazottak lesznek, de
nehézséget okozhat nekik a sok munka vagy az, ha szakterületükön nem kapnak kellő
elismerést.

3.4.6.7 Mérleg aszcendens
A Mérleg a Vénusz pozitív jegye, kardinális levegőjegy, a Kálapurusa alhasa.
Ha az újszülött aszcendense vagy a Holdja a Mérlegben van, akkor az alábbiak, nem
kizárólag, fontosak lesznek életében:
A Mérleg aszcendensű legjellemzőbb tulajdonsága: Hetedik jegyként vezetői képességeket,
hatalmat és az eszmék iránti erős fogékonyságot okoz.
A Mérleg aszcendensű egyéb tulajdonságai:
Erősebb megnyilvánulásaiban a reformerek, forradalmárok, próféták, idealisták
és fanatikusok jegye. A Mérleg egyéneknek erős érzékük van a harmóniához, az
igazsághoz és az egyensúlyhoz, különösen az eszmék terén. A mennyeket szeretnék a
földön látni.
Érzékenyek, emberbarátok, lelkesek, képesek arra, hogy felébresszék és
befolyásolják a tömegeket.
Gyakran foglalkoznak politikával, sokszor válik belőlük vezető, akár nagy
tábornok is.
Szeretik az igazságot, ideáljaik iránt odaadóak, de a lelkesedésük túl messzire
is mehet, és propagandistákká válhatnak.
Úgy érzik, hogy a világ, a történelem egyfajta eszményi állapot felé halad.
Idealizmusuk a művészeten (például a drámán) keresztül is kifejeződhet, ami
számukra a társadalom megváltoztatásának az eszközét jelenti.
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Vonzódnak a hírnévhez és az elismeréshez, elképzeléseik számára mindig
szükségük van közönségre is.
A Mérleg jegyűek általában aktív, karizmatikus személyiségek, ami gyakran a
szexualitás terén jelentkezik.
Nem törődnek túl sokat az otthonnal és a családdal.
Vénusz hatása alatt szeretik, ha szépség veszi őket körül. Ez gyakran szép és híres
barátokban nyilvánul meg.
Gyakran járnak a fellegekben, erős a kapcsolatuk a magasabb asztrális síkokkal.
Rá tudnak hangolódni az igazság szeretetére, és így gyorsan megtanulnak
felülemelkedni a világ dolgain.
Társasági természetük miatt gyakran sikeresek, de szeretnének valamilyen nyomot is
hagyni maguk után a világban. Kedvelik az olyan szituációkat, amelyek adminisztratív
hatalmat adnak a kezükbe, vagy lehetőséget arra, hogy másokat irányítsanak.
Eltévedhetnek terveik és céljaik szövevényében.

3.4.6.8 Skorpió aszcendens
A Skorpió a Mars negatív jegye, szilárd vízjegy, a Kálapurusa nemi szerve.
Ha az újszülött aszcendense vagy a Holdja a Skorpióban van, akkor az alábbiak, nem
kizárólag, fontosak lesznek életében:
A Skorpió aszcendensű legjellemzőbb tulajdonsága: Nyolcadik jegyként (2x4) a mélyebb,
pszichés szinten megvalósított egyensúly vagy szilárdság iránti igényt fejezi ki.
A Skorpió aszcendensű személy külső tulajdonsága: izmosak, és szeretnek tornázni.
A Skorpió aszcendensű egyéb tulajdonsága:
A Skorpió nagyon mély és titokzatos jegy.
A Mars negatív, fizikai oldalát képviseli, a Skorpió személyek gyakran
katonák, rendőrök vagy sportolók. Szeretik fizikai szinten használni harci erejüket,
hajlamosak lehetnek az erőszakra.
A mentálisan fejlettek jó kutatói adottságokkal rendelkeznek, és
gyógyszerészek vagy sebészek is lehetnek.
A nemesebb lelkű Skorpió-típusok szeretik feltárni az elme mélységeit,
érdeklődhetnek az okkultizmus és a jóga (tantra) iránt. Kundalini energiájukat gyakran
könnyen fel tudják ébreszteni jó vagy rossz szándékkal.
Sokszor megpróbálják megismerni és leküzdeni a negatív erőket. Az életet a
sötétség és a fény harcaként látják, amibe néha túlzottan bele is élik magukat.
Gyakran elbűvölik őketaz energiairányítási technikák.
A Skorpió típusú emberek sokszor nagyon intelligensek és értelmesek, de
általában óvatosak, s haboznak kimutatni, hogy mit gondolnak.
Jó szónokok, vitázók, költők, művészek, színészek lehetnek, mivel képesek az
erőteljes érzelmek, érzések kifejezésére.
Általában szenvedélyesek és szexuális téren nagyon ragaszkodók. A kevésbé
nemes Skorpió-szülött hajlamos lehet az erőszakra, az erkölcstelenségre, a perverzióra
és az alvilági életmódra, érzelmi vagy fizikai szempontból erőszakossá válhat.
A Skorpió típusú emberek intenzívek, elkülönülők, introvertáltak és néha
zavartak. A tudatalattijuk nagyon aktív; érzelmeiket tisztán kell tartaniuk,
ragaszkodástól és irigységtől mentesen, különben érzelmi problémáik adódhatnak.
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Ennek az érzékenységnek a segítségével ugyanakkor olyan filozofikus elmélyültségre
tehetnek szert, amelyet más típusok ritkán érnek el.
Lehet, hogy ragaszkodnak a személyes hatalom felhalmozásához, a szív előtt
azonban meg kell hódolniuk. A
Skorpió magasabb szintjét a sas szimbolizálja széles látókörével és
transzcendenciájával, ami elengedhetetlen a kígyó legyőzéséhez.

3.4.6.9 Nyilas aszcendens
A Nyilas a Jupiter pozitív oldala, kettős tűzjegy, a Kálapurusa csípője.
Ha az újszülött aszcendense vagy a Holdja a Nyilasban van, akkor az alábbiak, nem kizárólag,
fontosak lesznek életében:
A Nyilas aszcendensű legjellemzőbb tulajdonsága: kilencedik jegyként (3x3) a
kecsességet, a kedvezőséget, a teljességet és a teljes harmóniát jelképezi, valamint az akarat
tettben való megnyilvánulását.
A Skorpió aszcendensű egyéb tulajdonságai:
A Nyilas egyének pozitívan állnak az élethez, nagylelkűek, kitárulkozók,
erkölcsösek, vallásos vagy filozofikus beállítottságúak.
Határozott érzékük van az igazsághoz, a törvényhez és az elvekhez.
Általában barátságosak, drámai beállítottságúak, és törekszenek arra, hogy
állandóan tökéletesítsék elveiket.
Nem lehet őket nem észrevenni, könnyen aktivizálódnak, bekapcsolódva annak
a társadalmi erőnek a kibontakozásába, amelyik felé éppen nyitottak.
Másrészt azonban ha valamilyen dogmatikus elképzelés befolyása alá kerülnek,
a végletekig hagyománytisztelők, törvénykövetők és erkölcsösek lesznek.
Ügyvédek, vallási vezetők vagy sikeres üzletemberek válhatnak belőlük.
Szeretnek megmaradni annak a csoportnak, szervezetnek vagy társaságnak a
keretein belül, amelyikhez tartoznak.
Kritikusak, határozott véleményük van és hajlamosak az önbíráskodásra.
Elméjük túlzottan ki van élezve arra, hogy feketében és fehérben lássa a
dolgokat. Előszeretettel fedezik fel mások hibáit, saját korlátaikat azonban nem mindig
látják.
Gyakran űznek valamilyen sportot, bár nem mindig versenyszerűen.
Szeretik a természetet és a szabad levegőt. Szeretnek játszani, társasági életet
élni, ami alkalmasint szenvedéllyé is válhat.
Nehezen horgonyoznak le egy helyen. Az életben gyakran szerencsések,
könnyen megszerzik maguknak, amit akarnak. A világ sokszor gyorsan és kedvezően
reagál rájuk, sokat örökölhetnek apjuktól vagy a családjuktól.
Jelenlétük mindenféle vállalkozásban nagy segítség, mert sok lelkesedést
visznek bele. Odaadó jóbarátok veszik körül őket.
Általában valamilyen magasabb rendű, transzcendentális cél felé törekszenek,
vonzódnak a valláshoz és a lelki élethez.

3.4.6.10 Bak aszcendens
A Bak a Szaturnusz negatív oldala, kardinális földjegy, a Kálapurusa combja és térde.
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Ha az újszülött aszcendense vagy Holdja a Bakban van, akkor az alábbiak, nem kizárólag,
fontosak lesznek életében:
A Bak aszcendensű legjellemzőbb tulajdonsága: Tizedik jegyként a teljes szervezettség,
rend és hatalom állapotát jelzi.
A Skorpió aszcendensű egyéb tulajdonságai:
Az életben elért eredményeit illetően a Bak a legmagasabb és a legalacsonyabb
helyzetben egyaránt lehet. Ez a gyakorlati megvalósítás jegye.
Anyagi szinten sok világiasságot és makacsságot okozhat, és önzővé teheti a
jegy szülöttjét.
Alacsony szintű Bakok a föld fiai, olyan földművesek, akik a saját földjükön
kívül nem sok mást ismernek.
Magasabb szinten álló Bakok a keményszívű üzletemberek, akik minden
pénzüket egy nagy üzletre teszik félre.
Lelki szinten a Bak azt a képességet adja, hogy a lelki elveket a mindennapi
életben és a gyakorlati munkában is meg tudja valósítani.
A Bak típusú emberek keményen dolgoznak, kitartóak és szívósak, és megvan
az a képességük, hogy hosszú távon nagy eredményeket érjenek el. Általában
mindenért maguknak kell megdolgozniuk, és azért értékelik a dolgokat, mert saját
erőfeszítésükből érték el őket.
Az életben való elindulásuk elég lassú, gyakran sok akadállyal találják szembe
magukat, de mindez abban segíti őket, hogy energiát szítsanak magukban hosszú távú
sikereikhez.
Ambiciózusak, de céljaikat illetően gyakran szűklátókörűek, véleményük pedig
nyers és elutasító.
Az üzleti életben talpraesettek, de gyakran jeleskednek a természettudomány, a
technika, a matematika terén is.
Él bennük egyfajta hagyománytisztelet, mely előző életbeli karmájuk miatt sok
ősi keleti elemet hordozhat.
Néha nagyobb önfeláldozást kellene tanúsítaniuk, és nem kellene mindig
annyira komolyan venniük magukat és annyit törődniük a külsőségekkel.
Gyakran szorítják háttérbe érzelmeiket alacsonyabb rendű anyagi vagy
magasabb rendű intellektuális és spirituális értékek miatt, vagy egyszerűen erős
hagyománytiszteletből.

3.4.6.11 Vízöntő aszcendens
A Vízöntő a Szaturnusz pozitív jegye, szilárd levegőjegy, a Kálapurusa lábszára.

Ha az újszülött aszcendense vagy Holdja a Vízöntőben van, akkor az alábbiak, nem kizárólag,
fontosak lesznek életében:
A Vízöntő aszcendensű legjellemzőbb tulajdonsága: tizenegyedik jegyként a közösség,
ugyanakkor az egyéni értékek szükségességét jelképezi.
A Vízöntő aszcendensű egyéb tulajdonsága:
Az összes jegy közül a Vízöntő aszcendensűek rendelkeznek a legkisebb
önbizalommal.
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Alacsonyabb szinten viszont úgy, hogy inkább másokban hisznek, mint
magukban, és ezért alárendelik magukat mások egójának vagy a csoport befolyásának.
Így pl.: a szexuális deviancia is gyakoribb közöttük, mint más jegyűeknél.
Magasabb szinten ez abban mutatkozik meg, hogy hajlandók az egójukkal
meghódolni Isten előtt.
Hajlamosak arra, hogy azt csinálják, amit megtiltanak nekik, és azokkal
barátkozzanak, akiket kerülniük kellene. Ily módon energiájuk leblokkolódik,
szétszóródik, összezavarodik vagy beszennyeződik.
Alacsonyabb szinten alárendelt, kiszolgáltatott vagy akár megalázó szerepet is
hajlandók elfogadni az életben, és nem tiltakoznak az őket érő igazságtalanságok ellen.
Magasabb szinten erősen filantróp hajlamúak, hajlandóak feláldozni magukat
az emberiség jóléte érdekében.
Szívesen veszik pártfogásukba a társadalom elnyomott, elutasított, kitaszított
elemeit; gyakran erős a bűntudatuk, szeretik mindenért magukat okolni. Önzetlenül
tudnak cselekedni azért, amiben hisznek. Ha ez Isten, akkor akár szentté is válhatnak,
de ha éppen egy bűnöző csoport, akkor hírhedt bandavezérré.
A Vízöntő típusú emberek gyakran excentrikusak és szétszórtak
tevékenységeikben, nincsenek tisztában azzal, hogy kik is valójában.
Kicsi a karizmájuk, politikai vezetőként gyakran elveszítik a tömegek
támogatását, ugyanakkor hitüknek és odaadásuknak köszönhetően sikert arathatnak
vallási vezetőként vagy tanárként. A víz, amit hoznak, az intuitív felfogásukból
származó igazság.

3.4.6.12 Halak aszcendens
A Halak a Jupiter negatív jegye, kettős vízjegy, a Kálapurusa lábfeje.
Ha az újszülött aszcendense vagy a Holdja a Halakban van, akkor az alábbiak, nem kizárólag,
fontosak lesznek életében:
A Halak aszcendensű legjellemzőbb tulajdonsága tizenkettedik jegyként az összes
lehetőség jelenlétét jelzi, de nem feltétlenül a megfelelő arányban.
A Halak aszcendensű egyéb tulajdonságai:
A Halak jegy szülöttei emocionálisak, kitárulkozók, intuitívak és
nagyképzelőerővel rendelkeznek.
Könnyen fellelkesednek, de lelkesedésük nem mindig párosul bölcsességgel.
Szeretnek másokat befolyásolni, de maguk is könnyen befolyásolhatók, így
sebezhetővé és irányíthatóvá válnak.
Barátságosak és kommunikatívak, ezért sok mindenkivel tudnak kapcsolatot
teremteni. Azonban könnyen függővé válhatnak, esetleg másokat tesznek saját
maguktól függővé.
Gyakran szentimentálisak, az érzések könnyen megindítják őket – azok is,
amelyek nem őszinték. Együttérzők, a rokonszenvükre és a sajnálatukra mindig lehet
számítani.
Ha frusztráció éri őket, hajlamosak önsajnálatba menekülni.
Általában ragaszkodnak a múlt emlékeihez, függetlenül attól, hogy azok jók-e
vagy rosszak, és könnyen magukévá teszik annak a kultúrának vagy vallásnak az
értékeit, amelyikbe beleszülettek.
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Kedvelnek mindenfajta ceremóniát és rítust, szeretik a zenét. Jó zenész válhat
belőlük.
- Gyakran nincsenek tisztában vele, hogy hol a határ, nem eléggé tiszták és
praktikusak. Egyfajta alaktalanság, megfoghatatlanság lengi körül őket, gyakran
pillanatról pillanatra változnak, attól függően, hogy az adott alkalom éppen mit
követel.
Kettős érzelmi jegyként hajlamosak az érzelmi zavarokra, az emésztő- és
idegrendszerük pedig kifejezetten érzékeny. Édesség- vagy alkoholfüggőségbe
kerülhetnek, és gyakran különleges érzelmi elismerésre és biztatásra van szükségük.
Általában nem túl jó vezetők, de annál jobb beosztott, asszisztens válik
belőlük.
Nem sok bennük a kezdeményezőkészség és az önbizalom, szeretnek
másokban feloldódni.
Meg kell tanulniuk uralkodni a képzeletükön, és határozottabb diszkriminatív
képességeket kifejleszteni magukban. Ha ez sikerül, akkor egész valójukat átjárja a
lélek kreatív öröme.

3.5 Inkarnációnk és a Wilberi fejlődési létra
Születésünk pillanatában belépünk az inkarnációnkba, olyan programmal, ami a karmánkból,
jövőbeni, további feladatokból áll. Azt a helyet választjuk ki (odaszületünk), ahol a legjobb
körülményeket, segítőtársakat látjuk feladataink végrehajtásához. Belépésünk pillanatában és
helyén, a csillagos égbolt lenyomata teljes programunkat mutatja.
Diák csak kérdez:
- Ezek szerint mi választjuk szüleinket?
- Igen, méghozzá a legnagyobb körültekintéssel. Amit meg kell élnünk, az ahhoz választott
környezet az, amely ennek a célnak a legmegfelelőbb. Ha karmánk, feladataink nehéz
megélést kívánnak, akkor ez, az adott inkarnációban nagyon embertelennek, szinte
brutálisnak tűnik. Pedig, csak végrehajtandó cselekedet, feladat. De hogy hová fejlődhetünk
azt a Wilberi fejlődési létrán láthatod:
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2. ábra: Wilberi fejlődési létra

O. szint, fogantatástól a születésig: magzati kor és a születés.
1. szint, 0-1 év között: szenzoros –fizikai szint. Érzékeszervek és a test használata jellemzi.
2. szint, 1-3 év között: fantazmikus-érzelmi szint. A fantázia kialakulásának, az érzelmi én
megszületésének szakasza. Sérülés esetén, később borderline szindróma, nárcisztikus
személyiségzavar alakulhat ki.
3. szint, 3-6 év között: leképező elme szintje. Beszéd kialakulása
gondolat megjelenik.
Kiépül a felettes én
viselkedést szabályozó elvek belsővé tett rendszere.
A szakasz végére az ego teljességében kialakul (testtudat, érzelmek, gondolatok)
Múltba tekintés
lekiismeret furdalást, bűntudatot, megbánást hoz.
Jövőbe látás
szorongást hoz.
Elfojtás esetén neurózishoz vezethet.
Pl.: Mars energiánál lehet: alacsony szinten bűnözésre való hajlam,
magasabb szinten, sportolónál dinamikusság
A lélek leragadhat itt egész életen át.
4. szint, 6-14 év között: szabály/szerep elme szintje: alkalmazkodik a szabályokhoz, szerepet
játszik. Az én fókusza önmagáról csoportra tevődik át. Az én csoportom az egyetlen
igaz csoport a világon elv érvényesül. „Egy életen át megmondják mit csinálj, Te azt
teszed!” Pl.: Jehova tanúi, Katolikus egyház stb. E szinten való elakadás sorskönyvi
patológiát okozhat, torz szerepet vesz fel (én az örökös luzer vagyok).
4-es szintű Mars visszafog.
A Krsna tudatúak (közöttük a vaisnavák) mantrázással, vegetáriánus étkezéssel és
isten odaadó szolgálatával, saját útjukon elér(het)ik a megvilágosodást.

39

Alapfokú, védikus asztrológia jegyzet és gyakorló füzet
5. szint, 12 éves kortól: racionális elme szintje. Absztrakt gondolkodás (gondolkodás a
gondolkodásról) kialakul. Megjelenik a hipotézis alkotás képessége, elkezdődik az
álmodozás.
Képes lesz az önmegfigyelésre is, az intellektuális önismeret tanulmányozására, a
szabályok bírálatára és felül bírálatára.
Jellemző elakadás az identitás válság (ez sem, az sem vagyok, ki vagyok én?).
5-ös szintű energia jellemzi.
6. szint: integrált tudat szintje (kentaur, vízió logika). Az önmegvalósító ember szintje. Az
elme és a test integrálása
kentaur szint. A személy képes rá, hogy a részeket
összerakva, integrálva meglássa a kölcsönhatásokat, képes holisztikusan, relatívan és
plurálisan szemlélni a dolgokat
vízió logika.
A 6. szint embere hiteles, autentikus, empatikus, kreatív, önmegvalósító személy.
6. szint patológiája a Wilber által egzisztenciális válságnak nevezett jelenség.
6-os szinten Mars és Vénusz energiájának kapcsolódása lehetséges.
7. szint, okkult (pszichikus) szint: belépés az egon túli szintre. Az egyén az öt érzékszervével
az evilágban, és az elméjén belül működik, ugyanakkor képes ráérezni a spirituális
világ mögöttes erőire, de azokat konkrétan még nem tapasztalja. Intuitív és analógiás
gondolkodás jellemzi a szintet megszűnik a kívül és belül különbsége, és eggyé válik a
természettel. Ez a természet miszticizmus élménye. Megjelenik az egyénben a
világlélek, a sámánikus, szívből jövő, spontán környezeti etika, amikor felelősséggel,
együttérzéssel fordul minden (látható) élőlény felé.
7. szinthez tartozó megtapasztalások:
Sorsszerűség élménye (pl.: szinkronicítás élmények),
Erők intuitív olvasása szimbólumrendszerekkel (pl.: „jóslás”: asztrológia, Jiching, Tarot stb.),
Parapszichológiai jelenségek (pl.: telepátia, pszichokinézis, prekogníció, stb.),
Bioenergetikai érzékenység (pl.: auralátás, csakraérzékelés, radiesztézia, chi
vezette harcművészetek, stb.),
Mágia: események befolyásolása szimbólumokkal történő manipulálással (pl.:
Tibetimágia, afrikai-voodo, sámánaktusok, stb.).
Istenkép alakul: „...keresem a teremtő, transzcendens energiát.”
8. szint, szubtilis (kifinomult) szint: az odaát világa, vagyis a hat érzékszerven túli világ, a
spirituális valóság közvetlen megtapasztalásának élménye. Olyan folyamatokra,
erőkre, energiákra utal, amelyek kifinomultabbak (szubtilis) a hétköznapi „durva”
világnál, ezért a hétköznapi, éber tudat nem tudja érzékelni őket.
A szeretet és együttérzés kiterjedt állapotait tapasztalhatja meg, de patologikus
jelenségekben is lehet része, megélve akár a kozmikus rettegést, vagy találkozhat az
”ősgonoszság” érzetével is (pl. különféle meditációs módszerekkel, vagy
tudatmódosító szerekkel kiváltott tapasztalatok során).
Megindul a napi szintű kommunikáció a transzcendens energiával (istennel).
Megtapasztalások:
Szubtilis fény-és hangélmények (pl.: fehér isteni fényélmény, stb.),
Szellemlényekkel való találkozás: jelenések (pl.: Mária-jelenés);
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Szellemi látomás, médiumlátás: (pl.: előző életek látása, stb.),
9. szint, Kauzális szint (üresség, Nirvána): minden jelenség, forma megnyilvánulás megszűnik
(pl. nincs fehérfény megjelenés), a tudat önmagában van jelen. A kauzális állapotot
gyakran a mélyalvás állapotához hasonlítják, de nem ürességet, hanem a teljes
telítettséget tapasztaljuk meg. A megfigyelő ént egészen a gyökeréig követjük, a tiszta
ürességig, mely a megfigyelő maga. Ez a végső identitás, a végső valóság, a
kozmikus, univerzális tudat. Az én megszabadulva a Szamszára létforgatagából – az
1-8 szintek jelenségeitől – ezzel az ürességgel válik azonossá.
Kauzális, azaz oksági, mert ez az alacsonyabb dimenziók oka, teremtő alapja.
Nem működik az asztrológia, az ember eltávozik lélekben.
10. szint, nonduális (nem kettős) szint: 1-9 szint, a realitás egy érzetté válik. A tízedik szint
valójában nem egy elkülöníthető szakasz, hanem az összes szint és állapot egyszerre,
mivel itt a tiszta üresség minden formával eggyé válik. Buddha szavaival: „A forma
üresség, az üresség forma”.
Fontos! A védikus asztrológiát nem 5-ös szinten kell művelni!!!
Cél: 5-ös szinten megtanuljuk, de 6-7-8-as szinten műveljük! A tudás, a szív és az
intuíció kapcsolódását használjuk fel!

4.Bolygók és egyéb hatások
A bolygók leírását Komilla Sutton (1999.): Indische Astrologie c. műve alapján írtam és a könyvét is
lefordítottam.

4.1 Nap
Védikus mitológia szerint a nap túl tüzes volt, ezért elhagyta a felesége. A nap szerette volna
visszakapni feleségét, a teremtő, hogy ezt elősegítse, csökkentette a nap hevét. De még így is
sok maradt a hevéből, ezért a nap nem képes normális párkapcsolatot létesíteni.
Életfontosságú számunkra. Melegít, Ő tartja a naprendszert össze. Az örök léleknek a helye.
Polaritásban a férfi energiát képviseli. Tulajdonságai közül a tisztaságot képviseli, de az
asztrológiában rosszakarónak tekintik, mert a jelenléte problémát hoz. Tűz energiája miatt az
lenne az ideális, ha egy házban csak a nap állna, mert maga körül mindent megéget.
A nap szimbolizálja az apát, a tekintélyt, a befolyásos személyiséget és az életerőt.
Baráti viszonyban álló bolygók: Hold, , Mars, Jupiter
Semleges viszony: Merkúr
Ellenséges bolygók: Szaturnusz, Vénusz
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Erős nap hatása.: érett lélekre, magas tudatosságra utal
Átlagos nap: a lélek feladatait tanulja, belső érzete nincs harmóniában a külvilággal, ez
problémát okoz. Mindig dolgozik a céljáért, akkor is ha kétséges és bizonytalansága miatt
nehéz.
Gyenge nap: kevés az apai befolyás. Nem biztos, hogy az apától el lett választva a lélek, de
van közöttük távolságtartás. Hiányozhat a belső életerő. Ebben az életben az a feladat, hogy a
nappal kapcsolatos tudást megszerezze. Mindig az lesz az érzése, hogy az életben több van,
mint amit Ő megél.
Összefoglalás: a vele egy házban álló bolygók hatását csökkenti (égeti). Ezt a hatást az orbis
9 és 17 ° távolságon belül mutatja.

4.2 Hold
Védikus mitológia szerint a 27 nakshatra tk. a Hold feleségeit jelentik. Amikor körüljárja
útját, minden nap meglátogatja egyik feleségét.
A Hold a női regenerálódás alapja, a kozmikus anya, mely vízzel táplálja és gyarapítja minden
élet növekedését. Ellenőrzi és irányítja a természetet és az életet, a születést, a halált és az
újjászületést. Hatalmában áll életet megszüntetni vagy megtartani. A védikus asztrológiában
képviseli az abszolút szellemet, aminek egy része az intellektus. Az érintett személynek erőt
ad, segíti nehézségek leküzdésében. A Hold lefogy és nő, számtalan árnyékával rávilágít a
lelkünkre. Elvezet a legmagasabb szellemi magasságokba, vagy megadja a világi vágyainkat,
elveheti tőlünk a fényt. A védikus asztrológiában a Hold a legfontosabb bolygó. A
tranzitokat és az aszcendenseket a Hold pozíciótól is lehet számítani. Fizikai testünket
képviseli életünkben, aminek tartalma az érzelem, a szükségletek és a lelki egyensúly.
A Hold pozíciója: a kiinduló pontja a Vimsotthari Dasha periódusoknak. Az anyai méhet is
szimbolizálja és azt, hogy milyen karmikus feladatok jönnek az élet során.
Hold a horoszkópban: a növekvő Hold a születési képletben jótevőként, a fogyó mint
rosszakaró működik Az aki növekvő Holdban született az extrovertált, a fogyó Holdban
született introvertált személyiség. A Hold szimbolizálja az anyát és azt, hogy az anya milyen
kapcsolatban van a gyerekeivel. Szimbolizálja az utazást, a vizet, a folyadékokat, a tejet,
táplálást, a kertészkedést, a halászatot, mindent ami a tengerrel, valamint az alkohollal
összefügg, valamint a vért, az érzelmeket, a változást,.
Erős Hold: segít a gyakorlati problémákat az életben megoldani, spirituális fejlődést elősegíti,
olyan anyja van, aki átsegítette a gyerekkoron, biztonságot és erős lelki támaszt nyújtott
(milyen konjukciói vannak az esetleg vele egy házban lévő negatív bolygókkal, Rahuval és a
Szaturnusszal)
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Átlagos erősségű Hold: átlagos lelki állapotot és kapcsolatot jelent az anyával. Lehetséges,
hogy van az anyával egy erős, de komplikált kapcsolata. A lélek is ugrálhat a pozitív és a
negatív beállítottság között.
Gyenge Hold: elégedetlenséget hoz az életben, a személy képtelen körülményeit rendezni,
negatívitás és depresszió lesz az életében. Ahhoz vezet, hogy materiálisan is kielégítetlen lesz.
Általában nehéz, problematikus kapcsolatot hoz az anyával, érzelmileg nagyon sebezhető,
kevés a lélek nyugalma.
Összefoglalás: a védikus asztrológia legfontosabb bolygója. A kozmikus anya, ellenőrzi a
születést, az életet, a halált és az újra születést. Az isteni szellemet, a magot képviseli, ennek
egy része az intellektus, amivel az életben megérthetjük küldetésünket, feladatunkat.

4.3 Mars
Mars születésének mítosza: 1. mitoszban harcias és dramatikus a Mars. Shíva istenséggel
kapcsolatos. A Démon Karaka terrorizálta a világot, aki elnyomta az isteneket. Az istenek
tudták, hogy úgy lehet ennek vége, ha Shíva, mint apa, 7 napos istengyereke elpusztítja a
Démon Karakát. Shíva nem akart apa lenni, ezért Kamadéva, a szerelem istene, nyilat lőtt a
meditáló Shívába, azzal a reménnyel, hogy ez őt szexuálisan felizgatja, majd a magvából
gyűjthet és felhasználhatja azt. Shíva felizgult, és hogy a szexuális izgalom hevétől
megszabaduljon elment a Gangeszhoz, hogy lehűtse magát. Megmártozott, kieresztette a
magot. Utólag rájött a fondorlatra, hatalmas haragra lobbant, a harmadik szemével elégette
Kamadévát. Az istenek mégis jól jártak, mert a Gangeszba eresztett mag megtermékenyítette
Krittikát (jelentése penge, vágás), az egyik nakshatrát. A megszületett gyerek, Mars, a 7.
napon megölte Karakát, a terrorizáló Démont.
Általános jellemzés: férfi energiákkal rendelkezik. Egyedüli bolygó, ami cselekedetekhez
kötődik. Feladata a harc, ezért született. A védekezés a kötelessége, a „bolygó minisztérium”
legfőbb parancsnoka. Mars szimbolizálja a bátorságot, vitézséget, testi életerőt, a merészséget.
Mindent elér, amit célul kitűz magának. A Mars rendelkezik azzal a képességgel, hogy
ellenőrizhesse, irányíthassa a természeti energiákat.
Születési horoszkópban: képviseli a fiú testvéreket, a szexuális energiát, általában bajkeverő,
szimbolizálja a baleseteket, sérüléseket és az erőszakot. Nagyon erősen vissz, irányít a
spirituális önmegvalósítás felé, a nagy igazság keresése felé, bátorságára van szükség, hogy a
személy e folyamatban egyről a kettőre juthasson. Az energia, a bátorság, az akció bolygója.
Erős Mars: felel a szexuális energiáért, a bekövetkező balesetekért, az erőszakért.
Átlagos Mars: ilyen nem létezik.
Gyenge Mars: probléma van a rendelkezésre álló erővel, nincs koncentráció, az erő sok
irányba széttöredezik
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Összefoglaló: szimbolizálja, az izmokat, az akciót, a szenvedélyt, a magas vérnyomást, az
önbizalmat, a rendőrséget, a diktatúrát, a sebészeket, a bányászokat, katonákat, rendőröket,
tűzoltókat, vitát, vért, parancsnokokat, a földrajzot, az ingatlanügyeket és a különböző
sportokat.

4.4 Merkúr
A védikus mitológia szerint a Holdnak és Jupiter feleségének, Tarának a gyermeke. A Hold
elcsalta Tarát Jupitertől. Tarát már nem érdekelte Jupiter tisztasága és rituáléi, vonzódott a
Hold világiasságához. Amikor, Jupiter ezt megtudta, vissza akarta kapni feleségét, de az nem
akarta. Ezért Jupiter háborút indított a Hold ellen. A háborúban Jupiter istenei és a Hold
Démonjai harcoltak egymás ellen. A veszteségek magasak voltak. Bráhma, a teremtő
kényszerítette Tarát, hogy visszatérjen, de Ő már megfogant a Holdtól. Az eredmény a
Merkúr lett. Jupiter először visszautasította a gyermeket, de a gyermek sármjával megnyerte
Jupitert, és ezért később elfogadta.
Általános jellemzés: a Holdtól kapta racionalitását és a tudat alattihoz való
hozzáférhetőségét. A Merkúr kering a Nap körül, az év során háromszor találkozik a Nappal
(Naptól hoz információt, az istenek hírnöke), ilyenkor a Nap „visszahúzza” őt, ezért tekintjük
retrográd bolygónak. Alkalmazkodó, gyorsan mozgó, ezért szimbolizálja a gyermek- és
ifjúkort, illetve a szükségleteinket, tudásvágyat. Nincs se férfias, se nőies nemi jellege.
Erős Merkúr: éles intellektust, lényegre törő, az élet sokrétűségét hamar felfedezi,
megtanulja, tűri és gyakorolja a kritikát, szimbolizálja a nyelv- és kommunikációs készséget.
Gyenge Merkúr: változékony, jobban érzelmei irányítják mint az intellektusa, ezért jobban
sebezhető, A gyenge Merkúr és gyenge Hold kombinációja elmezavarra utalhat.
Összefoglalás: képviseli a nyelvet, a tudásvágyat, az asztrológiát, a diplomáciát, az
írásképességet, a sokoldalú karriert, oktatást, kapcsolatteremtést, intelligenciát, költészetet,
írást és a kereskedelmet.

4.5 Jupiter (szanszkritül Brhaspati, jelentése az ima ura, odaadás)
A védikus mitológia szerint az istenek (dévák) tanítója, a jámborság és a vallás
megtestesítője. Rishi fia. 3 felesége volt, Shuba, Tara és Mamata (testvére), akik összesen 9
fiút és 8 lányt szültek. A Hold és Jupiter 2. feleségének, Tarának közös gyermekét is örökbe
fogadja, felneveli.
Jupiter az ég, a nappali világosság, a vihar istene, az istenek királya, akit a görög Zeusszal
azonosítottak. Zeusz a görög mitológiában a legfelsőbb istenség, az istenek és emberek ura, az
olümposzi isteni család feje; nevének jelentése "fényes égbolt".

44

Alapfokú, védikus asztrológia jegyzet és gyakorló füzet
Általános jellemzés: az élő tudás, a bölcsesség szimbóluma. Képzetté és sikeressé tesz,
irányítja a spirituális utat, érzékennyé tesz az igazságra, a jóságra, a megkülönböztetés
tudományára. Hatása sorolható a filozófiához és a jótékonysághoz. Felelős a belső örömért, a
pozítivitásért. Ellenőrzi és felügyeli a szenvedélyt, szimbolizálja a jólétet, a nagyságot és a
kiteljesedést.
Erős Jupitert jellemzi: tanulékonyság, bölcsesség, boldogság, béketűrés, tolerancia,
meggondoltság, rendszerezettség, őszinte, megkülönbözteti az igazat a hamistól, együttérző
képesség, segítőkészség, irgalmas, tiszta tekintetű, jó egészségnek örvendő.
Közepes Jupiter
Gyenge Jupitert jellemzi: álszentség, túlzásra hajlam, színlelés, alakoskodás, költekezés,
mérhetetlen harag, kiegyensúlyozatlanság, boldogtalanság, rossz értékrend, hízásra való
hajlam. Problémát okoz a társkapcsolatban. Nehézségei támadnak, ha a hétköznapi
életformából ki szeretne törni és törekedne az ideális felé.
Összefoglalás: szimbolizálja a szentírást, a mantrázást (imádságot), etikát, erkölcsöt, a
természetes rendet, pénzt, bölcsességet, filozófiát, igazságosságot, tudást és a hosszú utazást.
Jupiteri foglalkozások: asztrológus, vallási vezető, filozófus, bíró, tanító, bankár, miniszter,
politikus, bármilyen tanácsadó és jótékonykodó személyiség. Kedvence a sárga szín.

4.6 Vénusz (Káma)
A védikus mitológia szerint Káma, a szerelem istene. Ő a kozmikus vágy, a teremtőerő
megtestesülése, aki elsőként bontakozott ki a mindent megelőző káoszból, s létével
megalapozta a teremtés további aktusait. Később vonzó ifjúvá vált, aki virágnyilakat lövöldöz
cukornád íján, az íj húrját pedig egymásba kapaszkodó méhek alkotják. Csak később lett
testetlen, amikor megpróbálta felkorbácsolni Shivában, annak felesége, Párvatí iránti vágyát.
Káma ekkor megzavarta Shivát meditációjában, aki a harmadik szeméből kilövellő
fénysugárral hamuvá égette őt, s így vált Káma Ananga, azaz testetlen.
A szerelmi kultúra megismerésének műve, a Káma-szútra beszél a jó modorról, az
udvarlásról, a házasságról, a vágyfokozásról és a testi szerelem gyakorlati fogásait is
bemutatja. A keleti kultúrákban általában az erotika nagyobb szerepet játszik, mint a nyugati
világban, ennek fő magyarázata, hogy a földi és a túlvilági élet, a testiség és a spiritualizmus,
a tisztaság és a bűn fogalmak egymáshoz való viszonya a Keleten élőkben egészen más
ideológia szerint él, mint a nyugati emberekben. A káma szó egyébként az embernek a
felesége iránt érzett természetes vágyát is jelöli, azaz szerelmet és gyönyört.
(http://www.astronet.hu/tenyek-talanyok/tudomany/aszerelemisteneiesistenoi-102546?p=2,
2012.)
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Általános jellemzés: szimbolizálja a gazdagságot, az ételt, a zenét, a táncot, a luxust, a
divatot, a a fizikai síkú jólétet, a képzőművészetet, a színészetet, férfinél a feleséget és minden
horoszkópban a házasságot.
Erős Vénusz: jelenti a szépséget, a nőiességet, képességet, hogy a földi vágyak
beteljesüljenek, diplomáciai készséget, szép beszédet, mindent, ami a luxussal kapcsolatos
Közepes Vénusz
Gyene Vénusz: kapcsolataiban nagyon kritikus, magasak az elvárásai, hogy a társ azt nem
tudja teljesíteni, önmagáról alkotott képe olyan negatív lehet, hogy azt gondolja, vele senki
nem akar tartós kapcsolatot teremteni. Gyenge Vénusszal rendelkező nő nem engedi meg
magának, hogy a belső szépsége kifejezésre juthasson.
Gyenge Vénusszal rendelkező férfi nem tudja, vagy nem akarja megadni a szeretetet és
legtöbbször nem is kapja meg (feltéve, ha a személy a bolygó hatást nem is erősíti).
Összefoglalás: a Vénusz szimbolizálja a házastársat, házasságot, a spermát, románcot,
gazdaságot, a járműveket, a szép ruhát, az ékszert, a luxust, az elismerést, a művészetet
(zenész, tánc, dráma), kreatívitást, minden horoszkópban a szeretetet, az emberi vágyat és a
nemzést. Fontos, hogy a Vénusz nem tudja a karmát megsemmisíteni és önmagában nem tesz
boldoggá.

4.7 Szaturnusz
A védikus mitológia szerint a Napnak és a felesége árnyékának a közös fia. A Nap felesége
egy nap elment szüleihez látogatóba. Otthagyta a Napnál az árnyékát. A Nap azt hitte, hogy
az árnyék tk. a felesége, ezért szexuális kapcsolatot létesített vele. Amikor észre vette, hogy
akivel közösült nem a felesége, eltaszította magától és a kapcsolatból megfogant gyermeket.
A Nap és Szaturnusz ellenséges viszonyban vannak Szaturnusz kivetettsége miatt.
Általános jellemzés: Szaturnusz a legfélelmetesebb bolygó Indiában. Segít a lélek
fejlődésében, és abban, hogy ami idejét múlt, azt el tudjuk engedni. Nagy kozmikus tanító.
Hatása beszűkítés, frusztráció, hátráltatás, csalódás, visszaesés és a halál. Természetes
hátráltatónak nevezik.
Horoszkópban jellemzően a szenvedést szimbolizálja, de a szaturnikus szenvedés minden
esetben spirituális fejlődést céloz meg. A gátakkal és beszűkítésekkel kényszeríti a lelket a
belső igazság felismerésére. A karmikus elszámolás bolygója, előidézi azokat a
cselekedeteket, amit már elkövettünk, beviszi az éppen zajló életbe, rendszerint szenvedést és
frusztrációt okoz. Ha megértjük a sötét oldalát, akkor visz minket tovább az
önmegvalósításban. Elválaszt minket az élet örömeitől, hogy fókuszáljon a születésünk valódi
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céljára. Amikor elengedjük illúzióinkat, akkor történik meg egy pszichológiai transzformáció.
Lassú bolygó, van ideje megtanítani mindazt, amit akar. A tranzitban beleviszi az előző
életbeli rossz cselekedeteinket, amelyeket megoldva törleszthetjük tartozásainkat.
A gyenge Szaturnusszal nagyon nehéz élni, erősíthető böjtöléssel és meditációval.
Összefoglalás: betegséget, bénulást, depressziót, anyagi és lelki adósságokat (balesetek) okoz,
mindent hátráltat, ami nem az életcélhoz vezet. Segít a spirituális úton. A szaturnikus
foglalkozások. szerzetes, ingatlanügynök, alázatosságot igénylő munkakörök (beosztott, házi
szolga), kézimunkát és nagy erőfeszítést igénylő munkavégzés (pl.: bányász).

Rahu és Ketu (Északi és Déli Holdcsomók)
Együttesen Rahu Ketunak nevezik őket. Virtuális bolygók, az a képzeletbeli két pont, ahol a
Nap, Föld körüli látszólagos mozgását metszi a Hold útja, úgy is nevezik őket:chayya grahas,
azaz árnyék-bolygók. A Holdcsomóknak a védikus asztrológia nagy fontosságot tulajdonít: a
Rahu és a Ketu a kulcsa annak, ki tudjuk-e nyitni a lélek kapcsolatát a múlttal, jelentőségük
spirituális. A Holdcsomók azt a polaritást jelképezik, amely az árnyékban tartott bölcsesség
lehetősége és az ambíciók, vágyak, megvilágosodás között van, mint ahogyan a „KARMA”
szó cselekvést jelent, ok-oksági összefüggést: minden múltban, jelenben és jövőben tett
cselekedetünk a karmánk része, kétfelé húz minket a sors.
A védikus mitológia szerint évezredekkel ezelõtt, a félistenek és a démonok közösen
nekiálltak, hogy kiköpüljék a Nektár-óceánt. A köpülés során sokfajta termék keletkezett,
melyek közül a legfontosabb az örök életet adó nektár volt. A nektárt az Úr Visnu nõi
alakban megjelent inkarnációja osztotta szét a félistenek között. A démonok nem voltak
igazán boldogok amiatt, hogy õk nem kapnak a nektárból, de egyikük kivételével elfogadták a
helyzetet. Ez az egy kivétel volt Ráhu, akit az indiai asztrológiai könyvek néha Sárkánynak is
neveznek. Ráhu elrejtõzött a Nap és a Hold közé, gondolván, hogy Mohini-murti az Úr Visnu
inkarnációja nem veszi majd észre a csalást, és neki is ad a nektárból. Mohini-murti persze
észrevette a csalást, de nem szólt semmit és neki is adott az örök életet adó nektárból.
Alighogy lenyelte a nektárt Ráhu, a Nap és a Hold észrevették a csalást. Nagy felháborodás
tört ki a félistenek között, minek következtében meg akarták ölni õt. Sikerült is levágni a fejét,
de mivel már ivott a nektárból, így nem halt meg, és azóta is így, két részbõl állva kering az
égbolton a többi bolygóval ellentétes irányban. Ráhu a sárkány feje, míg Kétu a farka. Õk
ketten soha nem tudnak megbocsátani a Napnak és a Holdnak, valamint Jupiterrel is
ellenséges kapcsolatban állnak, mivel õ a félistenek papja. (Puránák és Srimad Bhagavat, i.
sz.e. 3000.).
Általános jellemzés: 180 fokra vannak egymástól, a bolygók látszólagos mozgásához képest
ellentétes irányban haladnak és 18,5 év alatt tesznek meg egy teljes fordulatot a zodiákusban.
A felszálló Holdcsomópont a Rahu, a leszálló a Ketu. Az elveszett potenciákat és
bölcsességeket felszínre hozzák Kéz a kézben dolgoznak a lélek eltakart, mély, tudat alatti
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részein, ezért nehéz külön választani a hatásukat. Ha a lelket, mint egy gyöngysort képzeljük,
akkor a Rahu meg Ketu az a szalag, amire a gyöngyök fel vannak fűzve
A lélek utazása egy bizonyos életben és az örök élettel való kapcsolata a Rahu és a Ketu
pozíciójából látható. A Ketu pozíciója tartalmazza az előző életekből hozott tudást, Rahu
pedig azokat a gyenge pontokat akarja kifejezni, amelyeket a felszínre kell hoznunk és meg
akarunk tanulni. A Ketu és a Rahu megmutatja milyen karmikus témákat hoztunk magunkkal.
Minden inkarnáció, valamilyen témára korlátozódik, amely mély tudat alattiból a felszínre tör
és amivel konfrontálódik. A többi bolygó kapcsolata a Rahu-Ketu tengellyel is fontos
információt ad és segít megérteni a megadott karmikus témát. Együttesen szimbolizálja a
Kundalinit, a látensen bennünk lévő erőt. A tengely két különféle területet foglal magában.
Fiatal években a lélek elutasítja a karma és sors feladatait és harcol ellenük. A későbbi
években, amikor a személy megtanulja mi az üzenete a karma tengelynek, akkor harmóniába
kerülhet saját sorsával.

.9 Bolygó tulajdonságok összefoglalása
4.9.1 Bolygó tulajdonság szöveges összefoglalása

Bolygó

Nap

Tulajdonságok, hatások

Rövidítés,
jel

SU,
SO,
Na,



Hold

MO
LU,
Ho,

Mars

MA

Pozitív

Negatív

Apa, karakter, erő-tetterő, ambiciózus, cél- és öntudatos, tiszta,
éber, megőrző, befolyásoló,
ellenőrző, dominancia, életerős,
támogató, melegszívű, király
Önvaló és elme kapcsolata,
anya, nő, kreatív, sokoldalú,
odaadó,
empatikus,
szeretetteljes, türelmes, elnéző,
alkalmazkodó, jó memória,
királynő
Dinamikus,

energiával

Nagyon egoista, túlságosan
büszke és hiú, beképzelt, bizalmatlan, ezért túlságosan ellenőriz, hatalmával visszaél, kormány, királynak képzeli magát
Hajlam az instabilitásra, ha
nincsenek a környezetében más
bolygók, érzelmileg csapongó,
nyomott
energia
miatt
hangulatváltozás,
depresszív
hajlam, felszínes, ködös látás,
királynőnek képzeli magát
teli, Büszke,
méregbe
gurul,
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Bolygó
napja

Vasárnap

Hétfő

Kedd
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fiatalos, pontos, becsületes, vál- agresszív, arrogáns, destruktív,
lalkozó kedvű, fáradhatatlan, bá- élvezi a támadást, a viszályt,
tor, erős akaratú, kockázat kere- ellenséges, kegyetlen, makacs,
ső, bátor, gyorsreakciójú, irányí- hamis,
cinikus,
hiteltelen,
tó, hozzáértő, ambiciózus, szer- sérülékeny,
nyugtalan,
vező, felépített, hatékony, nyi- türelmetlen, szeles, tapintatlan,
tott, közvetlen, spontán, nagyvo- kotnyeles,
átgondolatlan,
nalú, adakozó, lovagias, védel- háborúzik
mező, sportoló alkat, kapcsolat a
fiatalabb testvérekkel győztes
Kifejezőkészség,
értelem, Játékos,
fecsegő,
kíváncsi,
közlékeny,
kapcsolatteremtő kritizáló, csalárd, áltat, hazug,
készség, diplomatikus, mediátor, kirekesztő, becstelen, anyagias,
békülékeny, vidám, elemző, hercegnek képzeli magát
ME, matematikus alkat, intellektuális
SzerMe, (tárgyi), racionális, tervező,
da
megfigyelő, ügyintéző, szívesen
tanul, tudásra vágyó, kapcsolat
anyai nagybácsik, szívesen vesz
részt rövid utazáson, kíváló
utánozó, herceg
BolyRöTulajdonságok, hatások
Ma,

Merkúr

Bolygó

Jupiter

Vénusz

Szaturnusz

vidítés,
jel

Pozitív

Negatív

Bölcs, tudós, gyerek szerető,
szerencsés, barátságos, békés,
JU, toleráns, jóságos, optimista,
méltóságos, kiegyensúlyozott,
Ju,
elégedett, óvatos, megfontolt,
rendezett, becsületes, beszédes,
becsületes, jótékony, irgalmas,
együtt érző, segítőkész
Szépség, szerelem, vágy, sárm,
VE, vonzó, barátságos, udvarias,
Vé, tapintatos, előzékeny, jó
magatartás, vidám, harmónikus,
értékőrző, csodáló, ízléses,
elegáns, rendes, türelme. kreatív
Az
önvaló
útjára
terel,
SA,
tapasztalati bölcsességet ad,
Sza,
kitartó,
türelmes,
állandó,
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gó
napja

Álszent, színlelő, túlzásba esik,
pöffeszkedő, tékozló, nagyon
dühös,
szerencsétlen,
Csüboldogtalan, spekuláns
törtök

Hízelgő, csábító, hamis, élvhajhász, sóvár, tékozló, ízetlen, hiú,
önhitt, csak a külsőségekre
Péngondol, kispolgári rendet tart,
tek
felületes, szexuális örömök
hajszolása
Búskomor, pesszimista, bánatos,
Szombeteg, rosszkedvű, fukar, irigy, bat
nem fogad el, szűk látókörű,
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fegyelmezett,
dolgos,
szorgalmas,
szolgálatkész,
segítőkész,
kötelességtudó,
visszahúzódó, alázatos, őszinte,
igénytelen, alapos, takarékos
Rahu

Ketu

RA,
Ra

félénk, keményszívű, szigorú,
ismeretlen, buta, becstelen,
lassú, szerencsétlenség penész,
rothadt,
piszkos,
tisztátlan,
jelentéktelen, alárendelt személy
Jövő, ahová a lélek menni
vágyik

A múlt, ahonnan a lélek jött, a
múlt tudattalan tartalmai, amit
felszínre kell hozni és át kell
változtatni

KE,
Ke

11 Táblázat: Bolygók tulajdonságainak összefoglalása

- Születési képletekben, általában a fenti bolygó rövidítéseket használjuk, néha a jeleket.
- Az erőnlétben lévő bolygóknak a pozitív, az esésben lévőknek a negatív tulajdonságai
dominálnak.
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4.9.2 Egyes jellemző bolygó tulajdonságok összefoglalása képekben

Bolygók

Egyes jellemző tulajdonságok képekben

Nap, pozitív
tulajdonságai
Apa

Önmegvalósítás

Erő-tetterő

Ambíció

Bátorság

Király

Nagy ego, önbizalom

Hiú

Bizalmatlan

Visszaél hatalmával

Kudarc

Királynak hiszi magát

Elme és önvaló kapcsolata

Anya és nő

Kreatív, sokoldalú

Empatia, türelem

Alkalmazkodó

Királynő

Nap, negatív
tulajdonságai

Hold, pozitív
tulajdonságai

Hold, negatív
tulajdonságai
Elme és önvaló kapcsolata

Instablitás

Érzelmileg_csapongó
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Hangulatváltozás

Depresszív hajlam

Képzelt királyné
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Bolygók

Egyes jellemző tulajdonságok képekben

Merkúr, pozitív
tulajdonságai
Kapcsolatteremtés

Kistestvér

Iskolai tanulás

Mediátor, diplomata

Elemző, analitikus

Herceg

Játékos

Kíváncsi

Hazúg

Becstelen

Anyagias

Képzelt herceg

Szeretet

Társkapcsolat, házasság

Szépség

Művészi alkotás

Vágy

Luxus

Hamis

Hízelgő, csábító

élvhajhász

önhitt

Kispolgári rendet tart

Szexuális örömöket hajszol

Merkúr, negatív
tulajdonságai

Vénusz, pozitív
tulajdonságai

Vénusz, negatív
tulajdonságai
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Egyes jellemző bolygó tulajdonságok képekben táblázat folytatása
Bolygók

Egyes jellemző tulajdonságok képekben

Mars, pozitív
tulajdonságai
Dinamikus, energiával teli, fiatalos

Irányító, szervező

Gyors reakciójú,
harcos, pontos

Teremtő, vállal-kozó,
hozzáértő

Fáradhatalan, bátor,
kockázatkereső, erős
akaratú

Sportoló alkat

Akaratos, makacs

Agressziv, destruktív

Élvezi a támadást,
viszályt, ellenséges

Kegyetlen,

Hiteltelen, átgondolatlan, hamis, cinikus

Türelmetlen,
nyugtalan, szeles

Bölcs, tudós

Barátságos, békés,
toleráns, becsületes

Jóságos, jótékony,
segítőkész, gyerekszerető

Elégedett, optimista,
kiegyensúlyozott

Szerencsés, pénzes

Óvatos, megfontolt,
rendezett

Álszent, színlelő

Nagyon dühös

Szerencsétlen,
boldogtalan

Pöffeszkedő, tékozló

spekuláns

Túlzásba esik

Mars, negatív
tulajdonságai

Jupiter, pozitív
tulajdonságai

Jupiter, negatív
tulajdonságai
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Egyes jellemző bolygó tulajdonságok képekben táblázat folytatása
Bolygók

Egyes jellemző tulajdonságok képekben

Szaturnusz,
pozitív
tulajdonságai

Az önvaló útjára visz

Tapasztalati
bölcsességet ad

Dolgos, szorgalmas,
szolgálatkész,
segítőkész

Kitartó, türelmes,
állandó, fegyelmezett,
kötelességtudó

Visszahúzódó,
alázatos, igénytelen

Alapos, takarékos

Szerencsétlenség, tisztátlan, rothadt, piszkos

Ismeretlen, jelentéktelen, alárendelt személy

Szaturnusz,
negatív
tulajdonságai
Szűk látókörű, buta,
nem fogad el,

Búskomor, bánatos,
Fukar, irigy, kemény- Pesszimista, félénk,
beteg, rosszkedvű
szívű, becstelen
lassú
19. Táblázat: Egyes jellemző bolygó tulajdonságok képekben
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4.10 Bolygók és erőnlétük
Bolygó

Csillagkép, melyben
uralkodik
1.
2.
csillagkép csillagkép
Nap
Oroszlán
Hold
Rák
Mars
Kos
Skorpió
Merkúr Ikrek
Szűz
Jupiter Nyilas
Halak
Vénusz Bika
Mérleg
Szatur- Bal
Vízöntő
nusz
Rahu
Vízöntő
Szűz
Ketu
Skorpió
Halak

Exaltációban
(emelkedésben)/erőben

Debilitációban
(esésben)/gyengeségben

Különlegesen,
kedvező pozíció
(Moole trikona)

Kos 10°
Bika 3°
Bak 28°
Szűz 15°
Rák 5°
Halak 27°
Mérleg 20°

Mérleg 10°
Skorpió 3°
Rák 28
Halak15°
Bak 5°
Szűz 27°
Kos 20°

Oroszlán 0-20°
Bika 4-20°
Kos 0-12°
Szűz 16-20°
Nyilas 0-10°
Mérleg 0-15°
Vízöntő 0-20°

Bika
Skorpió

Skorpió
Bika

Ikrek
Nyilas

13. Táblázat: Bolygók és erőnlétük

4.11 A bolygók kölcsönös hatása (baráti, ellenséges és semleges
bolygó hatások)
Vizsgált bolygó
neve
Nap
Hold
Mars
Merkúr
Jupiter
Vénusz
Szaturnusz
Ráhú
Kétú

Bolygó jele,
napja
Na, vasárnap
Ho, Hétfő
Ma, Kedd
Me, Szerda
Ju, Csütörtök
Vé, Péntek
Sa, Szombat
Ra, nincs
Ke, nincs

A többi bolygó viszonya a vizsgált bolygóval
Baráti

Ellenséges

Ho, Ma, Ju
Na, Me
Na, Ho, Ju
Na, Vé
Na, Ho, Ma
Me, Sa
Me, Vé
Nincs
Nincs

Vé, Sa
Me
Ho
Me, Vé
Na, Ho
Na, Ho, Ma
Klasszikus hatalom
Klasszikus hatalom

14. Táblázat: Bolygók kölcsönhatása

4.12. Égetett bolygók:
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Semleges
Me
Ma, Ju, Vé, Sa
Vé, Sa
Ma, Ju, Sa
Sa
Ma, Ju
Ju
-
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Akkor nevezzük égetettnek, ha egy házban, vagy szomszédos házban van a Nappal és az
alábbi foktávolságon belül vannak egymástól:
Foktávolság
12°
17°
14°
11°
10°
15°

Nap-bolygó
Nap-Hold
Nap-Mars
Nap-Merkúr
Nap-Jupiter
Nap-Vénusz
Nap-Szaturnusz

15. Táblázat: Égetett bolygók foktávolsága a Naptól

Az égetés azt jelenti, hogy a Nap közelsége miatt a bolygó nem látható, ezért gyenge. A
bolygó által jelölt tulajdonságok, dolgok kevés erővel, gyengén jelentkeznek. Minél közelebb
van a bolygó a Naphoz, annál nagyobb az égetettség mértéke.

4.13 Retrográd bolygó
A bolygók, bizonyos időszakokban, a Földről nézve úgy tűnnek, mintha visszafelé
mozognának (óramutató járásával ellentétes irányban) az állócsillagokhoz képest.
1. A Föld pályáján kívül
elhelyezkedő bolygók: a Mars,
Jupiter és a Szaturnusz, ha a
Nappal szemben, vagy majdnem
szemben
állnak,
akkor
retrográdnak nevezzük ezeket.
Ekkor a Föld, a bolygó és a Nap
között áll, ilyenkor van a (Föld) a
bolygóhoz a legközelebb. A
bolygó ekkor a legfényesebb, így
asztrológiai értelemben ereje
teljében van.

3. ábra: Külső bolygó retrográd útja

2. A Föld pályáján belül elhelyezkedő bolygók: Merkúr és a Vénusz akkor
retrográd, amikor alsóbbrendű együttállásban vannak a Nappal, vagyis amikor a
bolygó kerül a Föld és a Nap közé. Ezek a bolygók ebben a helyzetben állnak
legközelebb a Földhöz, ezért tekinthetők erősnek.
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4.14 Bolygóháború
Ha az 5 valódi bolygó (Mars, Merkúr, Vénusz, Jupiter és Szaturnusz) közül kettő 1°-nál
közelebb áll egymáshoz, háborúban állnak. A háború azért van, hogy őt vegyük észre a
Földről.
Az asztrológusok szerint az a győztes, amelyik magasabban van az égen (magasabb földrajzi
szélességen áll). Hart szerint, az a bolygó, amelyik fényesebb az győz, mert ez kaphat
nagyobb figyelmet.
A vesztes bolygó pozíciójában meggyöngül, jelölései és jellege károsodik, a győztes átveszi
erejét. Pl.: a vesztes, negatív tulajdonságú bolygó veszít abból a képességéből, hogy
betegséget okozzon, a pozitív tulajdonságú kedvező tulajdonságaiból veszít. A győztes
negatív tulajdonságú még negatívabbá, a pozitív még pozitívabbá válik.

4.15 Bolygókapcsolódások
1. A bolygók csak előre hatnak, a csillagjegyek természetes sorrendjében.
2. A hatások összeszámolása azzal a csillagképpel kezdődik, amelyikben a vizsgált
bolygó áll. Abban az esetben, ha a bolygó 4 csillagképpel arrébb lévő bolygóval
kapcsolódik, akkor a jelenlegi csillagképe az 1., a következő a 2. stb.
3. A bolygók mindig egy egész csillagképre hatnak, függetlenül attól, hogy hány fokon
helyezkednek el.
4. A bolygók mindig a csillagjegyre és a házakra hatnak.
5. Minden olyan bolygó, ami ugyanabban a csillagképben áll, együtt áll. Az
együttállások egy része Yogát alkot.
6. Minden szemben lévő csillagjegyben álló bolygó (7 házzal arrébb, egy tengelyen álló)
hatással van egymásra.
7. Bizonyos bolygóknak különleges, teljes hatásköre van:
7.a Mars hat a helyétől (amelyik csillagképben áll) számított 4., 7. és 8. csillagjegyre.
7.b Jupiter hat a helyétől (amelyik csillagképben áll) számított 5., 7. és 9.
csillagjegyre.
7.c Szaturnusz hat a helyétől (amelyik csillagképben áll) számított 3., 7. és 10.
csillagjegyre.
8. A fenti hatások lehetnek kölcsönösek, vagy egyoldalúak a bolygók között.

57

Alapfokú, védikus asztrológia jegyzet és gyakorló füzet

4.16 Külső (kollektív) bolygók
Születési képletben, tranzitban: pillanatnyi feladatról tájékoztatnak.
- Plutó
- Neptunusz
- Uránusz
Plutó: jele Pl
- Sötét Én képviselője
- Sokáig tartózkodik egy házban, generációkat
Uránusz: jele Ur
- Mindig jót akar, a maga módján.
- Ju oktávja: kis változtatás, az mindig kell. Példa: Adolf Hitlernél az Úr az aszcendensen volt
egész életében, folyton változtatni akart, a német népet megtisztítani!
Nem mindegy mit és hogyan akar a személy változtatni!
Neptunusz: jele Ne
- Vé bolygó magasabb oktávja.
- Mindig jót akar. Ahol a Ne van, meg kell valósítani a Vé-i energiát, azután jön a Ne hatása.
Amíg ez nem működik, addig a Ne ködösít!!!
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5. Yogák
5.1 Nap és Hold (Na - Ho) viszonya

5. ábra: Na-Ho yoga

képességeinket
Ember: elme lehetőségek

átvinni a gyakorlatba?

Hogy tudjuk
lehetőségeinket

Na – Ho állástól függően. A Na állását mindig 1. háznak tekintjük és a Ho házának
elhelyezkedésétől függően alakul a Na – Ho yoga hatása:
Nap
háza
1
1
1

Hold lehetséges házai
1
2
3

4
5
6

7
8
9

Yoga hatása
10
11
12

Negatív
Középszerű
Legjobb Yoga

4. Táblázat: Na – Ho Yoga hatása a különböző bolygó állásoknál

Tranzitban a 9-es ház uralkodó bolygója ahol áll, az a jegy a legpozitívabb!
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Diák kérdés:
- Akkor most 2 darab 1. ház lesz? Az aszcendense és ahol a Na áll?
- Nem. Továbbra is az aszcendens házától számozzuk a házakat. A Na-Ho yoga
szempontjából, megkeressük azt a házát, ahol a Na tartózkodik és azt, de csak a Na-Ho yoga
szempontjából 1-es háznak tekintjük, majd utána megnézzük hol tartózkodik a Ho, a Na-tól
számítva.
Mindenképpen lesz Na-Ho yogánk, csak az a kérdés, hogy negativ (1, 4, 7, 10 házak
valamelyikében a Ho) vagy középszerű (2, 5, 8, 11), vagy legjobb (3, 6, 9, 12) yoga pozíció
lesz. Ha
negativ, akkor nehezen tudja a személy kifejteni képességeit és nehezen viszi át a
gyakorlatba,
középszerű, akkor átlagosan fejti ki képességeit, és közepes módon viszi át a
gyakorlatba,
legjobb Na-Ho yoga állás, jól fejtheti ki képességeit és jól viszi át azokat a
gyakorlatba. Ha a Ho a Na-tól számítva 9-es házban van, akkor a legjobb helyen
található. A Na-Ho yoga hatás maximális lesz: legjobb képességek és legjobb
gyakorlati alkalmazás.
- Nézzünk rá példákat:

5.1.1 feladat:
Az aszcendens a Rák jegyben található.
A Na az aszcendenstől számított 3. házban van. A Ho az Oroszlán csillagjegyben van.
a. Rajzold fel az ábrát.
b Határozd meg a Ho a Na-tól számítva hányadik házban van!
c. Milyen Na-Ho yogát tartalmaz a feladat?

5. Táblázat: Dolgozz rajtam, kérlek

A feladat megoldása 10.3.1 pontban

5.1.2. feladat:
- Az aszcendens a Kosban van.
- A Ho az aszcendenstől számított 8. házban foglal helyet.
- Mely házakban helyezhetjük el a Na ahhoz, hogya Na-Ho yoga középszerű legyen.
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6. Táblázat. Kérlek, dolgozz rajtam!

A feladata megoldása 10.1.2 pontban

5.1.3. feladat:
- Az aszcendens a Nyilasban van.
- A Na az aszcendenstől számított 5. házban foglal helyet.
- Mely házakban helyezhetjük el a Ho-t ahhoz, hogy a Na-Ho yoga a legjobb legyen?
- Hányas házak ezek az aszcendenstől számítva?

7. Táblázat: Kérlek, dolgozz rajta!

A feladat megoldása a 10.1.3 pontban

5.2 Rádzsa yoga (király yoga)
- Meghatározás: Kendra (1, 4, 7 és 10-es házak) és/vagy trikona (1, 5 és 9) házak uralkodó
bolygói egy házban vannak, akkor beszélhetünk Rádzsa yogáról.
Szükséges és elégséges feltétel: ha legalább 2 bolygónál teljesül egy házban, akkor Rádzsa
jogáról beszélünk. Fennállhat egyszerre több házban is, ez erősíti a Rádzsa yoga hatását.
- Fontos kivételek:
-A kollektív (külső) bolygókra (Ur, Ne, Pl) nem teljesül a Rádzsa joga, vagyis, ha egy
házban egy belső és egy külső bolygó van csupán, akkor ott biztos, hogy nem
beszélhetünk Rádzsa yogáról.
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- a 2 belső bolygó és egy vagy több külső bolygó van, akkor ott meg kell vizsgálnunk,
hogy fennállnak-e a Kendra és/vagy trikona házak feltételei, továbbá a karmatengely
(Ra-Ke) egyik fele sem lehet a kérdéses házban.
- Hatása: abban a házban, ahol az uralkodó bolygók elhelyezkednek, ott nyomatékosító
hatásuk van. Különösen fontos és lényege feladatot kell a személynek megoldania.

5.2.1 Feladat
Fennáll-e Radzsa yoga az alábbi esetben:
(Kendra állás: 1, 4, 7 és 10-es házak, Trikona állás: 1, 5 és 9-es házak)
Ve

1
Sa

Ho
Na

Me

Ra
10

9

4
Ma
7

Ju

5
Ur

Ke

5.2.2 Feladat
Az előző feladatban szereplő képletben áthelyeztük az aszcendenst,
Így fennáll-e a Radzsa yoga?
7

Ve

9
Sa

10

Ho

Na

Me

Ra

Ma
4

Ju

1
Ur

Ke

8. Táblázat
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5.3 Gaya-Keshari “Oroszlán-Elefánt” yoga
1. Egyszerű “Oroszlán-Elefánt” yoga: A Ju bőséget hoz, a Ho az önvalót és az elmét
hordozza.
1./a változat: Ju Kendrában van a Ho-dal.
Ju (Jupiter)
Ho (Hold)
1
1
1
4
1
7
1
10
9. Táblázat

Hatása: - védelmet ad a nehézségek elől,
- anyagi jólétet, sikert hoz.
1./b változat: Akkor áll fen, ha a Ju Kendrában van a Ho-val, de
- Ju nem lehet kapcsolatban más bolygókkal.
-A Ju nem lehet esésben. A Bakban van mélyponton.

5.4 Buddha yoga Merkúr-Nap (Me-Na) együttállás
Okosság, életerősség, képesség, jó hírnév, tiszteletre méltóság, örömteli hozzáállás.
Abban a házban ahol áll, egyfajta különös készséget, teljesítőképességet nyújt, és olyan tudást
ad a világnbak, amivel az előre léphet.
Ha az Me égett, attól még az Me okos lehet, de azokat a házakat, amiket érint, azok
“mérgesek” lesznek és frusztrációt okoznak, tehát a személy azokban nem képes hasznosítani
képességét, Az Me erősíthető.

6. Házak
A házak meghatározott életterületeket jelölnek, általuk az ezekkel kapcsolatos adottságokat,
eseményeket tanulmányozhatjuk.
12 darab, számozott főház van. Eseményeket jeleznek. Azt, hogy milyen esemény következik
be, azt Yogák, a bolygóállások, az uralkodó bolygók, stb. döntik el.

6.1 Háztípusok:
Típusnév
Kendra vagy sarokház
Trikona

Mit jelöl
A tudatos önmegvalósító
cselekedetek jelölői
Tudattalan cselekedetek
jelölő, amik szerencséből,
intelligenciából, intuícióból
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1, 4, 7 és 10
1, 5 és 9
A legkedvezőbb házak
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Dusthana vagy szenvedés
Upachaya

Maraka
Trik
Pozitív házak
Negatív házak

erednek
Szenvedést jelöl, pl.:
betegség, veszteség és halál
Olyan állapotokat jelöl,
amely az élet során javulhat,
ha dolgozol magadon
Hosszú életet vagy a halált
jelöli
Nehéz eseményeket jelöl
Pozitív eseményeket jelölnek
Negatív eseményeket
jelölnek

3, 6, 8 és 12
3, 6, 10 és 11

2 és 7
6, 8 és 12
1, 5, 9, 4, 7, 10, 2 és 11
6, 8, 12 és 3

17. Táblázat: Háztípusok

6.2 Házak jelölése
Házak Minek a
háza
1.-Tanu,
Én, külső
megjelenés

Dharma,
Trikona,
Kendra

2. – Dhana, a
vagyon háza

Artha,
Maraka

3 – Sahaja,
testvérek
háza

Kama,
Dussthana

4 – Matra,
anya háza

Moksha,
Kendra

Házak -

Típus

Típus

Mit jelöl
Fizikai megjelenés, magasság, testalkat, fej, személyiség, hírnév,
egészségi állapot, önbecsülés, karakter ereje, korai gyerekkor,
általános jólét, élet kezdete, viselkedés, temperamentum és
hajlamok
Gazdagság, család rendelkezésére álló vagyon, egyéb források,
száj, fogak, nyelv, család, teljes nagy család (pl.: házasság vagy
örökbefogadás által), torok, szóbeli tanulás, jobb szem, általános
iskola, igazmondás, beszéd, ételek és italok, halál, öltözködés,
ingóságok, ékszerek, forgóeszköz, klasszikus nyelvek
Bátorság, vitézség, váll, nyak, karok, kezek, jobb fül, hallás,
fiatalabb
testvérek,
szakmai
oktatás,
írás,
írásbeli
kommunikáció, művészetek, zene, színművészet, tánc, ének,
rövid utazások, kreatívitás, és kézügyesség, kaland eladói
képesség, szülők halála
Anya, mellkas, tüdők, szív, mellek, otthon, közép- és felsőfokú
oktatás, ingatlanok-állóeszközök, föld, épületek, bútorok,
szállító eszközök, jószágok, lovak, hajók, az apa életének hossza
(8. ház a 9.-től számítva) spirituális oktatás, sírhely vagy
eltemetett kincs

Mit jelöl
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Minek a
háza
5. – Putra, a
gyermekek
háza

Dharma,
Trikona

6. – Ripu,
ellenségek
háza

Artha,
Dusthana,
Upachaya

7. – Jaya,
feleség háza

Kama,
Kendra,
Maraka

8. – Mrityu, a Moksha,
Dussthana
halál háza

9. – Dharma,
a helyes
cselekedet
háza

Trikona

Gyerekek, a hasi tájék felső része, gyomor, máj, intelligencia,
memória, az előző élet becsületessége, intuíció, nagyapa anyai
ágon, mantrák és spirituális technikák, románc, ítélőképesség,
megkülönböztetés,
befektetések,
sportok,
szórakozás,
szerencsejáték, partnertől való nyereség (11. ház a 7.-től
számolva), nagy veszteség (8. ház a 10.-től számolva)
Ellenségek, zsigerek, emésztés, belek, verseny, bírósági ügyek,
adósság, lopás, háziállatok, balesetek, sebesülések, sérülések,
mérgek, unokatestvérek, betegségek, nevelőanya, foglalkozás,
nagybácsi/nagynéni anyai ágon, szolgálat, orvosok, nővérek,
gyógyítók, alkalmazottak és szolgák
Feleség, alhas, vesék, belső nemi szervek, házasság, válás,
partnerkapcsolatok (társ, üzleti, baráti stb.), házastárs, udvarlás,
csere, kereskedelem, diplomácia, külföldi helyek, egyéni
vállalkozás és halál
Hosszú élet, a halál módja, hosszú távú betegségek, krónikus
vagy gyógyíthatatlan betegségek, külső nemi szervek, a
kiválasztásért felelős szervek, súlyos jogi problémák, hírverés
általi megalázás, csőd, mérgek, cselszövések, titokzatos
események, súlyos balesetek, hagyaték, kutatás, a partner pénze
vagy jövedelme, távoli helyek, okkult vagy szent tudás, öröklés
Apa, guru, vallás, filozófia, rajongás az isteni létért, külföldi
utazások, hosszú utazások, zarándoklatok, lábak, combok és
csípő, jó szerencse, törvény, helyes cselekedetek, idősek
tisztelete, jó társaság, unokák és a korábbi életek jó karmája
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Házak Minek a
háza
10. – Karma,
a hivatás
háza

Típus

Mit jelöl

ARTHA,
Kendra,
Upachaya

Szakma, karrier, megélhetési források, üzlet, kormányzásban
elfoglalt hely, állami szervek, politikai hatalom, anyagi siker,
hírnév, az állam elismerése, térdek, lábak, örökbe fogadott
gyerekek, apa helye a világban, lemondás, aszkézis és tudomány
Mindenféle nyereség, profit, készpénz, könnyű pénz, idősebb
testvérek, barátok, klubok, társaságok, lábikrák, csuklók,
sípcsontok, a bal fül, karrierből származó bevétel, ajándékok
vagy váratlan szerencse, vágyak beteljesedése, luxuscikkek, a
gyermek házastársa (7. ház az 5.-től számítva) és apa ágának
kapcsolatai
Veszteségek, vagyon elvesztése, szexuális örömök, szabadság
elvesztése egy helyen (kórházban, börtönben, kolostorban)
töltött idő által, külföldi tartózkodás, bevándorlás, kivándorlás,
moksha,
halál,
alvási
rendellenességek,
mentális
egyensúlytalanság, bal szem, lábfejek, bárminek a vége, az élet
bármely területén bekövetkező nagy zuhanás (fizikai, társadalmi,
hivatásbeli), jótékonyság és pénzügyi befektetés, hosszú külföldi
út, megvilágosodás

11. – Labha,
a nyereség
háza

Kama,
Upachaya

12. – Vyaya,
a veszteség
háza

Moksha,
Dussthana

18. Táblázat: Házak jellemzése

Ha vissza szeretnél térni az aszcendenshez, akkor <ctrl> + kattintás ide
Mivel a főtérkép és a kapcsolódó ismeretek alapvetően fontosak az asztrológiánál, ezért
vegyük át még egyszer! Tehát, próbáld meg elképzelni a főtérképet, a megfelelő házba a
csillagjegyeket és a rájuk jellemző elem nevét, valamint a főtérkép köré a hozzájuk tartozó
uralkodó bolygót a szimbólumával! Kérlek csináld! Meg van?
Jó. Akkor most
összehasonlíthatod az elképzelt és a megfelelő képet. Tanulj hiányosságaidból, ha nem
minden egyezett, ismételd meg szükség szerint! Megoldás!

6.3 Házrendszerek

A védikus asztrológiában a házak felosztásának három rendszere ismert:
- egyenlő házas,
- egyenlő jegyes és
- srípati rendszer.
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6.3.1 Egyenlő házas rendszer
Minden háznak van csúcsa, ahol a bolygók legjobban fejthetik ki hatásukat. Az 1. ház csúcsa
egybeesik az aszcendens (lagna) fokszámával. A 2. ház csúcsa ettől 30 °-ra, a 3. házé 60 °-ra,
a 4.-ké 90 °-ra stb.
Példa. Az aszcendens a Bika 13,5 °-án van, itt van az 1. ház csúcsa, a 2. ház csúcsa pedig az
Ikrek 13,5 °-án, a 12. ház csúcsa a Kos 13,5 °-án van.
A nyugati asztrológiában a házcsúcs mindig a ház kezdőpontja.
Az egyenlő házas rendszerben a házakat javasolt beosztani, hogy a házcsúcs mindig a ház
közepére essen.

6.3.2 Egyenlő jegyes rendszer
Itt a házak egybeesnek a csillagjegyekkel, így kevéssé valószínű, hogy a fenti módon számolt
házcsúcsok itt éppen középre essenek, viszont egyszerű ebben a rendszerben dolgozni, de
nem biztos, hogy a legpontosabb analízist végzed. A házcsúcsok a házak legérzékenyebb
pontjai, tehát minél közelebb helyezkedik el hozzájuk egy bolygó, annál jelentősebb lesz a
bolygónak az adott házban kifejtett hatása. A védikus asztrológiában az egyenlő jegyes
rendszer használata a legelterjedtebb.

6.3.3. A srípati rendszer
Erről így ír Gauranda Das a VVédikus asztrológiai kézikönyvebn:
A srípati rendszer egy egyenlőtlen házrendszer, melyben az 1. ház csúcsa az aszcendens, a 7.
házé a deszcendens (az aszcendenstől pontosan 180°-ra), a 10. ház csúcsa az MC (Medium
Coeli) vagyis a zenit (a Nap delelőpontja az adott a szélességen), a 4. házé pedig az IC (Imum
Coeli), a nadír (ami pontosan 180°-ra van az MC-től). Nyilvánvaló, hogy ez a négy
pont nem mindig fog derékszöget bezárni egymással, sőt, a sarkok felé a házméretek egyre
erőteljesebben eltorzulnak. Ez egyébként a nyugati egyenlőtlen házrendszerek számításának is
az alapja. De a továbbiak már eltérnek. A srípati házszámításban ugyanis a fenti négy pont
közül a szomszédos pontok közötti szögtartományokat három-három egyenlő részre osztva
kapjuk meg a többi ház csúcsait, amelyek ebben a rendszerben is a házak közepén
helyezkednek el.

6.3.4 A ház Káraka-bolygója
A házaknak van jelzőbolygója, azaz kárakája, ami segítő bolygót jelent. Képlet elemzésnél
meg kell nézni, hogy a Káraka milyen csillagjegyben van, és ennek a csillagjegynek az
uralkodó bolygója milyen viszonyt ápol a Kárakával (baráti, semleges, ellenséges).
I. ház
Nap
VII. ház
Vénusz

II. ház
Jupiter
VIII. ház
Szaturnusz

II. ház
Mars
IX. ház
Jupiter

IV. ház
Hold
X. ház
Merkúr
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V. ház
Jupiter
XI. ház
Jupiter

VI. ház
Mars
XII. ház
Szaturnusz
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19. Táblázat: Káraka-bolygók

6.3.4.1 Feladat
Az aszcendens a Bak házában van, a Káraka-bolygók hogy helyezkednek el? Rajzold be az
szcendenst, lásd el számokkal a házakat és írd be a Káraka-bolygókat Egyenlő jegyes
rendszerben!

10. Táblázat: Aszcendens, házszámozás és Káraka-bolygók bejelölése

A példa megoldása

6.3 Házak uralkodói más házakban
Múlt és jelen karmája a Képletben (képlet szelés): azcendens háza és a vele szemben lévő
ház alkotja az aszcendens tengelyét, ami ketté szeli a képletet.
- 1-6-ig ház lesz a horizont alatti rész. Ezek a házak mutatják a hozott karmát, amit vagy
ebben az inkarnációban, vagy később le kell törlesztenünk.
- 7-12-ig házak alkotják a horizont feletti részt. Ezek mutatják meg jelen inkarnációban
elvégzendő feladatainkat, amik átmehetnek a következő életekbe, ha nem oldjuk meg azokat.
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6.3.1 1-es ház uralkodója más házakban
1-es ház energiája:
- a 30 °-os, teljes ház minősége azonos a benne lévő zodiákus jeggyel,
- Uralkodó bolygó pozitív, javítja a képlet adatait,
- az aszcendens háza, test alkat, külső megjelenés (pl.: szem) fontos.
- Káraka-bolygója (jelölője): Nap
-Ház
Hányas Káraka
Tulajdonságok
uralkodója házban bolygója
1-es
1-esben Nap
1-es ház: aszcendens háza: Én, külső megjelenés, pozitív,
javítja a képlet adatait
2-es ház: vagyon háza. Fizikai és lelki szintű gazdagság és
1-es
2-esben Nap
szegénység, pénzt, jólétet, családi kapcsolatokat, nyelvet,
látáskészséget és a halált mutatja, és előre jelzi a következő
inkarnáció feladatait

1-es
1-es
1-es
1-es
1-es
1-es
1-es
1-es
1-es
1-es

3-asban
4-esben
5-ösben
6-osban
7-esben
8-asban
9-esben

Nap
Nap
Nap
Nap
Nap
Nap
Nap
10-esben Nap
11esben Nap
12-esben Nap

3-as ház: testvérek háza.
4-es ház: anya és az otthon háza.
5-ös ház: gyerekek háza.
6-os ház: ellenségek, ellentétek háza.
7-es ház: párkapcsolat, házasság, férj, feleség háza.
8-as ház: halál háza.
9-es ház: helyes cselekedet háza (legpozitívabb ház).
10-es ház: munka, hivatás, megélhetési források háza.
11-es ház: mindenféle nyereség háza.
12-es ház: mindenféle veszteség háza.

20. Táblázat: 1-es ház uralkodója más házakban
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6.3.2 2-es ház uralkodója más házakban
2-es ház energiája: vagyon és a pénz háza
- Fizikai és lelki szintű gazdagságot és a szegénységet egyaránt jelenthet.
- Pénzt, jólétet hozhat.
- Családi kapcsolatok alakulását,
- Verbális Nyelvkészséget, és látáskészséget hozza.
- Jelenti a halált is.
- Mutatja a következő inkarnációt.
Ház
Hányas Káraka
Tulajdonságok
uralkodója házban bolygója
2-es
1-esben Jupiter
1-es ház: aszcendens háza: Én, külső megjelenés,
pozitív, javítja a képlet adatait
2-es
2-esben Jupiter
2-es ház: vagyon háza. Anyagi természetű gazdagságot
mutat (örökség, jó befektetés), jó nyelvkészséget és
szónoki képességet, ezeket a tulajdonságokat felerősíti
2-es
3-asban Jupiter
3-as ház: testvérek háza.Túl dinamizált, tele energiával,
jó kommunikáció készség
2-es
4-esben Jupiter
4-es ház: anya és az otthon háza.Gyerekkor, anya hatása,
érzelmek, örökség anyai ágról, nagy anyai befolyás a
személy kommunikációjára, úgy beszél vagy
ellentétesen
2-es
5-ösben Jupiter
5-ös ház: gyerekek háza. Gyerekek nagy szerepet
játszanak, írásban nagyon jól képes magát kifejezni
2-es
6-osban Jupiter
6-os ház: ellenségek, ellentétek háza. Feszült családi
helyzet, válás anyagi nehézség, de
2-es
7-esben Jupiter
7-es ház: párkapcsolat, házasság, férj, feleség háza.
Többszöri nősülést hoz, eredményesebb társat, aki
hozzájárulhat az anyagi előmenetelhez
2-es
8-asban Jupiter
8-as ház: halál háza. Testi problémát (szem, fogak)
hozhat, de jelenthet gazdagságot is.
2-es
9-esben Jupiter
9-es ház: helyes cselekedet háza (legpozitívabb ház).
Apai oldalról pénzt, örökséget hozhat
10-esben Jupiter
2-es
10-es ház: munka, hivatás, megélhetési források háza.
Anyagi jólétért dolgoznod kell, karrier építési
lehetőséget ad.
11-esben
2-es
Jupiter
11-es ház: mindenféle nyereség háza. Sok pénzt hozhat,
ami anyagi stabilitást biztosít, mindenben a bőséget
keresi, hangjával (énekes, színész, bemondó) sok pénzt
kereshet, pozitív családi kapcsolatokat hoz,
12-esben
2-es
Jupiter
12-es ház: mindenféle veszteség, elszigeteltség háza.
Pénz veszteség formájában jelentkezik, kivéve, ha jó
célra használja fel, hiányos kommunikációt és
problémás családi kapcsolatokat hoz.
21. Táblázat: 2-es ház uralkodó bolygója az egyes házakban
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6.3.3

3-es ház uralkodója más házakban

3-as ház energiája: cselekedetek és tettek háza.
Lehetőségei: - Felelősség vállalás, verbális kommunikáció,
- Kollégákkal, barátokkal, testvérekkel (kivéve a legidősebbet) való kapcsolat,
- Rövid utazás, nem találja a gyökereit, nem talál otthonra,
- Váltakozó életmód, szülők halálát jelenti.
Ház
Hányas Káraka
Tulajdonságok
uralkodója házban bolygója
1-es ház: aszcendens háza: Én, külső megjelenés, pozitív,
3-as
1-esben Mars

3-as

2-esben

Mars

3-as

3-asban

Mars

3-as

4-esben

Mars

3-as

5-ösben Mars

3-as

6-osban Mars

3-as

7-esben

Mars

3-as

8-asban

Mars

3-as

9-esben

Mars

3-as

10-esben

Mars

3-as

11-esben

Mars

3-as

12-esben

Mars

javítja a képlet adatait Jó kifejezőkészség, túlzott
impulzivitás, nagy hatással van a számára fontos testvérekre
(kivéve a legidősebbekre)
A 2-es ház a vagyon háza. Kapcsolatok, kommunikáció,
mozgás által lesz pénz, olyan pénz is lehet, amiért nem kell
megdolgozni (ajándék, talált pénz, szerencsejáték)
3-as ház: testvérek háza.Uralkodó a saját házában van, jó
kommunikáció, egyenrangúakkal jó kapcsolatot épít, kihathat
az anyagiakra is
4-es ház: anya és az otthon háza. Folyamatos késztetése van,
hogy pénzt keressen, az otthonteremtés, mint kifejezésmód
szerepel.
5-ös ház a gyerekek háza. Híres embereknél gyakori
konstelláció, képes látni azt, ki hogyan valósítja meg
képességeit, asztrológus pozíció
A 6-os ház az ellenség és az ellentétek háza. Nehéz kapcsolatok kollégákkal, barátokkal, fiatalabb testvérekkel
(kivéve legidősebbeket), jó katonák, rendőrök lehetnek,
nehéz körülmények között keresi meg a mindennapi betevőjét
7-es ház a párkapcsolat. házasság, a feleség és férj háza.
Társa a legjobbat hozza ki a személyből, nagyobb
függetlenségre vágyik, mint amennyivel rendelkezik.
8-as ház a halál háza. Nagyon nehezen kommunikál,
problémája lesz a hatalmi rendszerekkel, ellenőrzés alatt lesz,
érdeklődhet a misztika iránt.
9-es ház: helyes cselekedet, az apa háza (legpozitívabb ház).
Apja nyomdokain jár, meg szeretné találni az igazi utat,
önbizalmat, önértékelést is mutat, minden pozitívabbá válhat.
10-es ház a munka, a hivatás és megélhetési források háza.
Sikerorientált, el is érheti a sikert, karrierje gyümölcse az
elismerés.
11-es ház a mindenféle nyereség háza. Írással nagy pénzt
keres. Pl.: úti könyv.
12-es ház a mindenféle veszteség és az elszigeteltség háza.
Pénz veszteség, válás érheti, visszahúzódik az e világi
dolgoktól, keresi spirituális útját

22. Táblázat: 3-es ház uralkodó bolygója az egyes házakban
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6.3.4

4-es ház uralkodója más házakban

4-es ház energiája: az anya, a lélek és az otthon háza
- Anyát és a családi kapcsolatokat jelöli.
- Otthont, lelki állapotot (előző inkarnációból hozott negatív karmával),
- Megmutatja, fizikai testedben hogy érzed magad (otthon, ország stb.)
- Nem utal betegségre.
Ház
Hányas Káraka
Tulajdonságok
uralkodója házban bolygója
4-es
1-esben Hold
Jó légkörű otthont teremt.
4-es
2-esben Hold
A 2-es ház a pénz háza, anyai örökséget hoz, tehetséget,
bölcsességet ad, kívül állóktól jó tanácsot kaphat
4-es
3-asban Hold
Reményei, vágyai tettein keresztül teljesülnek, nehéz
kapcsolata van az anyával, ezért már korán, teljesen
leválik róla
4-es
4-esben Hold
Pozitív eredményt hoz, ha a saját házában van.
Kiegyensúlyozott, állapot, jól érzi magát a saját
bőrében.
4-es
5-ösben Hold
5-ös ház a gyerekek háza. Kreatívitás és a gyerekek
vannak élete középpontjában. Kreatívan foglalkozik a
gyerekeivel. Az anyaságról is szól.
4-es
6-osban Hold
A 6-os ház az ellenség háza. Nehéz kapcsolat az
anyával. Egészségügyi problémái lesznek.
4-es
7-esben Hold
7-es ház a feleség háza. Korán házasodik. Társkapcsolat
nagyon fontos a belső kiegyensúlyozottsághoz.
4-es
8-asban Hold
8-as ház a halál háza. Korán leválik az anyjáról.
4-es
9-esben Hold
9-es ház a helyes cselekedetek háza. Anyai ágról
boldogságot hoz. Képviselheti az apai vonalat is.
10-esben Hold
4-es
10-es ház a hivatás, munka és eredménye háza.
Tevékenységével híressé válik. Megvalósítja vágyait.
11-esben
4-es
Hold
11-es ház a nyereség háza. Nyereségből lesz pénz, nehéz
anyai kapcsolat ( a 10-es ház a nyolcadik a 4-es háztól –
halál, nehézségek).
12-esben Hold
4-es
12-es ház a veszteség háza. Anya elvesztése , külföldön
él, távol otthontól, hiányzik a belső nyugalom,
pszichopatológiai probléma lehet.
23. Táblázat: : 4-es ház uralkodó bolygója az egyes házakban
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6.3.5

5-ös ház uralkodója az egyes házakban

5-ös ház: Gyermekek háza
- Horizont alatti ház, előző életből hozott karmát mutatja,
- Képviseli a gyermeket, a terhességet, a fogantatást, az önkifejezést (kreatívitást),
- Tartalmazza az előző inkarnációból hozott pozitív karmát.
-Ház
Hányas Káraka
Tulajdonságok
uralkodója házban bolygója
5-ös
1-esben Jupiter
1-es ház: aszcendens háza, én, külső megjelenés, pozitív,
javítja a képlet adatait. Erős, kreatív energia, erős
önkifejezés, alacsony szinten gyerek marad, magas
szinten intenzíven foglalkozik a gyerekekkel
2-es ház: vagyon háza (fizikai és lelki szintű gazdagság és
5-ös
2-esben Jupiter
szegénység). Kreativitása segítségével jólétet teremt, írói
képességgel rendelkezik.

5-ös

3-asban

Jupiter

5-ös

4-esben

Jupiter

5-ös

5-ösben Jupiter

5-ös

6-osban Jupiter

5-ös

7-esben

Jupiter

5-ös

8-asban

Jupiter

5-ös

9-esben

Jupiter

5-ös

10-esben

Jupiter

5-ös

11esben

Jupiter

5-ös

12-esben

Jupiter

3-as ház: testvérek háza. Képességeit érvényesíti, a
kihívásoknak eleget tesz.
4-es ház: anya és az otthon háza. Kreatív feladatait otthon
végezheti, anyával való kapcsolat hatása alatt van.
5-ös ház: gyerekek háza. Nagyon kreatív, az energia a
saját házban felerősödik, gyerekekkel nagyon boldog lesz.
6-os ház: ellenségek, ellentétek háza. Nehéz, frusztráló
helyzet, lehetőséget ad adoptálásra.
7-es ház: párkapcsolat, házasság, férj, feleség háza.
Romantikus társkapcsolat, vagy házasságon kívüli
romantika
8-as ház: halál háza. Gyerek elvesztése lehetséges (halál,
rablás útján, távol élés), hatalmi játék a kreativitás
felhasználásával.
9-es ház: helyes cselekedet háza (legpozitívabb ház).
Siker, megbecsülés, harmónikus boldog állapot, jó
kapcsolat a gyerekkel
10-es ház: munka, hivatás, megélhetési források háza.
Kreativitást beleadja a munkájába, azt teszi belsőleg, amit
szeret.
11-es ház: mindenféle nyereség és felelősség háza,
horizont feletti, most megtermelt gyümölcs, pénzkeresés.
12-es ház: mindenféle veszteség háza. Gyerektől elválás
(pl.: külföldre költözik), megszerzett pénz elvesztése.

24. Táblázat: 5-ös ház uralkodóbolygója az egyes házakban
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6.3.6

6-os ház uralkodója az egyes házakban

6-os ház: ellenségek, ellentétek háza
- A legnehezebb, negatív karmát hordozza,
- Érvényes a Wilberi létra,
- Alacsony szinten ellenséget, harcot, jogi problémákat, elvetődést olyan kultúrába,
ami nehézséget hoz, betegséget, csapásokat hordoz
- Magasabb szinten szolgálatot, gyógyítást, elhivatottságot, nagy lelki békét és
nyugalmat ad, javulást szeretne,
- A negatív bolygók pozitívvá válnak.
-Ház
Hányas Káraka
Tulajdonságok
uralkodója házban bolygója
6-os
1-esben Mars
1-es ház: aszcendens háza: Én, külső megjelenés, pozitív,
javítja a képlet adatait. Erős, karmikus ház, komoly
egészségügyi probléma hátráltat, életerő nagyon
lecsökken.
2-es ház: vagyon háza (fizikai és lelki szintű gazdagság és
6-os
2-esben Mars
szegénység). Anyagi probléma, megtakarított pénz elveszhet
(lopás, rablás, bankcsőd stb.)

6-os

3-asban

Mars

6-os

4-esben

Mars

6-os

5-ösben Mars

6-os

6-osban Mars

6-os

7-esben

Mars

6-os

8-asban

Mars

6-os

9-esben

Mars

6-os

10-esben

Mars

6-os

11esben

Mars

6-os

12-esben

Mars

3-as ház: testvérek háza. Probléma testvérrel, kollegákkal,
mindennapos dolgok megoldásában, elszakadás barátoktól
4-es ház: anya és az otthon háza. Probléma van az
energiával, az anya gyenge állapotban van
5-ös ház: gyerekek háza. Probléma a gyerekkel (pl.:
egészségügyi), a nőknél (nem esnek teherbe, elvetélnek),
harc a gyerekért
6-os ház: ellenségek, ellentétek háza. Kifejezetten pozitív.
Ellenséges energiák ellen eredményesen harcol.
7-es ház: párkapcsolat, házasság, férj, feleség háza.
Probléma a társsal, a társnak egészségügyi problémája
lehet
8-as ház: halál háza. Nagyon súlyos, hosszú távú
betegségre utal (gyéni), ezt a szem,ély rosszul viseli.
9-es ház: helyes cselekedet háza (legpozitívabb ház).
Korai elválás az apától, nehéz kapcsolat az apával.
10-es ház: munka, hivatás, megélhetési források háza.
Átmeneti nehéz állapot, de pozitív kimenetele is lehet,
javítja a 10-es ház minőségét, növekedést hoz.
11-es ház: mindenféle nyereség, anyagi bőség háza. El is
veszítheti. Kemény munka még nagyobb nyereséget is
hozhat, de csak pozitív környezetben.
12-es ház: mindenféle veszteség háza. Szenvedély
betegség, káros szükségletek, szenvedélyek, önpusztítás,
nagyon rossz ház és bolygó felállás (konstelláció)

25. Táblázat: 6-os ház uralkodó bolygója az egyes házakban
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6.3.7

7-es ház uralkodó bolygója az egyes házakban

7-es ház: párkapcsolat, házasság, férj, feleség háza.
- A karma tengely másik pontja, szintér, ahol ebben az inkarnációban cselekszünk,
- Összes kapcsolatrendszer, elsősorban társkapcsolat, társkapcsolati minőség is, egyéb
kapcsolatok (szexuális is),
- Kötelezettséget is mutat,
- 7-es ház egy tengelyen van az aszcendens házával,
- Kérdés: Mekkora energia szükséges ahhoz, hogy teljes életet tudjunk élni?
-Ház
Hányas Káraka
Tulajdonságok
uralkodója házban bolygója
7-es
1-esben Vénusz
1-es ház: aszcendens háza: Én, külső megjelenés,
pozitív, javítja a képlet adatait. Fontos lesz a
társkapcsolat.
2-es ház: vagyon háza (fizikai és lelki szintű gazdagság és
7-es
2-esben Vénusz
szegénység). Házasság, társkapcsolat által anyagi növekedés
várható.

7-es

3-asban

Vénusz

7-es

4-esben

Vénusz

7-es

5-ösben Vénusz

7-es

6-osban Vénusz

7-es

7-esben

Vénusz

7-es

8-asban

Vénusz

7-es

9-esben

Vénusz

7-es

10-esben

Vénusz

7-es

11-esben

Vénusz

7-es

12-esben

Vénusz

3-as ház: testvérek háza. Munkakapcsolat a társsal,
közös cél a tárkapcsolat.
4-es ház: anya és az otthon háza. Pozitív lehetőség a
társkapcsolatra, mindkét félnek fontos az otthon, a
család.
5-ös ház: gyerekek, a kreativitás és a szex háza. Nagyon
romantikus kapcsolat jöhet, de fontos a szex is.
6-os ház: ellenségek, ellentétek háza. Ellenséges
viszony, a társnak egészségügyi problémája van.
7-es ház: párkapcsolat, házasság, férj, feleség háza.
Pozitív, megerősíti a társkapcsolatot.
8-as ház: halál és a belső fejlődés háza. A kapcsolat
meghal, vagy gyakori kapcsolatváltás, kapcsolatban
hatalmi harcok. A társ titkot hord, rejt, őriz a
kapcsolatban
9-es ház: helyes cselekedet háza (legpozitívabb ház). A
társat érdekli a filozófia, spiritualitás, de lehet, hogy
csak más országbeli (külföldi) születésű. Fizikai síkon
sokat utazik, és/vagy lélekben szálldos!
10-es ház: munka, hivatás, megélhetési források háza.
Mindkét félnek fontos a karrierje, egymást támogatják.
11-es ház: mindenféle nyereség háza. Megdolgozott
munka háza, a pár közösen megkaphatja.
12-es ház: mindenféle veszteség háza. Külföldi társa
van, attól szenved a képlet tulajdonosa, hogy társa távol
van, vagy a kapcsolatában is lehet magányos.

26. Táblázat: 7-es ház uralkodó bolygója az egyes házakban

75

Alapfokú, védikus asztrológia jegyzet és gyakorló füzet

6.3.8

8-as ház uralkodó bolygója az egyes házakban

8-as ház: halál és a belső fejlődés háza.
- Az élethosszra ad információt,
- Belső fejlődés, spiritualitás háza. A személy mennyire képes elengedni a dolgokat és
újjá születni,
- Alacsony szinten nem képes elengedni. Itt zajlik az élet (8-as házban és a Sa-ban),
- Nehézséget hozhat, de jót akar,
- A 8-as ház a karmáról, a változásról szól. A Sa is karmáról szól (nógat: tedd már a
dolgod!).
-Ház
Hányas Káraka
Tulajdonságok
uralkodója házban bolygója
8-as
1-esben Szaturnusz 1-es ház: aszcendens háza: Én, külső megjelenés,
pozitív, javítja a képlet adatait. Egészségügyi problémát
hozhat. , pl.: gyengébb fizikai test felépítést.
8-as
2-esben Szaturnusz 2-es ház: vagyon háza (fizikai és lelki szintű gazdagság és
szegénység). Anyagiakban hullámzást, de gyerekkori
problémát is hozhat.

8-as

3-asban

8-as

4-esben

8-as

5-ösben

8-as

6-osban

8-as

7-esben

8-as

8-asban

8-as

9-esben

8-as

10-esben

8-as

11-esben

8-as

12-esben

Szaturnusz 3-as ház: testvérek háza. Nincs testvér, vagy van, de
történt vele valami (pl. beteg).
Szaturnusz 4-es ház: anya és az otthon háza. Probléma az anyával,
korai rossz kapcsolat gyors elválasztódás az anyától. Ha
nem az anyától, akkor ez egy rossz inkarnációs emlék.
Szaturnusz 5-ös ház: gyerekek háza. Probléma a gyerekekkel
(elválasztás, gyerekbetegség.
Szaturnusz 6-os ház: ellenségek, ellentétek háza. Kétélű kard.
Többszörös betegség, ami testet,, lelket átjárja, de
harcba (6-os ház) is léphet a személy a betegséggel (8-as
ház – lehúz).
Szaturnusz 7-es ház: párkapcsolat, házasság, férj, feleség háza.
Társkapcsolati probléma, válást hozhat.
Szaturnusz 8-as ház: halál háza. Pozitív helyzet. 2 – 8-as ház egy
tengelyen, kifejezetten anyagi jólétet hoz.
Szaturnusz 9-es ház: helyes cselekedet háza (legpozitívabb ház).
Probléma az apával. Apavesztés, orientációs probléma.
Szaturnusz 10-es ház: munka, hivatás, megélhetési források háza.
Probléma a joggal, a politikai irányzattal, elvont
képességek, pl.: asztrológia.
Szaturnusz 11-es ház: mindenféle nyereség háza. Pénz, nyereség
lenne, de a 8-as ház miatt veszteség lesz.
Szaturnusz 12-es ház: mindenféle veszteség háza. Nagyon magas
spirituális szinten van, erős szexuális beállítottsággal.

27. Táblázat: 8-as ház uralkodó bolygója az egyes házakban
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6.3.9

9-es ház uralkodó bolyója az egyes házakban

9-es ház: helyes cselekedet és az apa háza (legpozitívabb ház).
- Legpozitívabb ház,
- Horizont fölött helyezkedik el. Jelen és jövőbeli karmát mutatja,
- Boldogság, spiritualitás háza (pozitív sorsot, tudást mutat),
- Navamsana háza: az irányultságot mutatja,
- Dharma háza: pozitív kötelezettségeket, vallást, igazságosságot mutat,
- Aszcendens ura a 9-es házban: nagyon erősen pozitív, képviseli az apát (van ahol a
10-es ház - kötelességszerűség), apaképet ad.
-Ház
Hányas Káraka
Tulajdonságok
uralkodója házban bolygója
9-es
1-esben Jupiter
1-es ház: aszcendens háza: Én, külső megjelenés, pozitív,
javítja a képlet adatait. Nagyon befolyásos személyiség,
vallásos, spirituális, becsületes
2-es ház: vagyon háza (fizikai és lelki szintű gazdagság és
9-es
2-esben Jupiter
szegénység). Jó sok pénzt hoz.

9-es
9-es

3-asban
4-esben

Jupiter
Jupiter

9-es

5-ösben Jupiter

9-es

6-osban Jupiter

9-es

7-esben

Jupiter

9-es

8-asban

Jupiter

9-es

9-esben

Jupiter

9-es

10-esben

Jupiter

9-es

11-esben

Jupiter

9-es

12-esben

Jupiter

3-as ház: testvérek, a bátorság háza. Utazást, mozgást hoz.
4-es ház: anya és az otthon háza. Erős kötelék az anyával.
Családot, otthont, békés családi közeget hoz.
5-ös ház: gyerekek, kreativitás háza. A gyerekekkel jó
kapcsolatot, a kreativitáshoz energiát ad.
6-os ház: ellenségek, ellentétek háza. Nehéz kapcsolat az
apával.
7-es ház: párkapcsolat, házasság, férj, feleség háza.
Pozitív párkapcsolat.
8-as ház: halál háza. Az apa elvesztését (fizikai, lelki
síkon) hozhatja. Nyereség tengely, örökséget hozhat.
9-es ház: helyes cselekedet háza (legpozitívabb ház).
Szellemi
vezető,
spiritualítás,
harmónikus
kapcsolatrendszer
mindenkivel.
Családdal
belső
boldogság, béke.
10-es ház: munka, hivatás, megélhetési források háza.
Siker a munkában, elérheti céljait. Az előző életéből
pozitív karmát hozott.
11-es ház: mindenféle nyereség háza. Kétszeresen hoz,
mert a 9-esre a 11-es ház még ráerősít.
12-es ház: mindenféle veszteség háza. Apa elvesztése,
vágy a megvilágosodásra. Magas szinten: spirituális
utazás, alacsony szinten: távoli országba utazás.

28. Táblázat: 9-es ház uralkodó bolygója az egyes házakban
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6.3.10

10-es ház uralkodó bolygója az egyes házakban

10-es ház: a fizikai síkú munka háza itt a földön, valamit teremteni kell, valamint a
hivatás, a megélhetési források háza
- Horizont felett foglal helyet,
- Ebben a házban áll elő a következő élet(ek) karmája
- Fizikai munka, teljesítmény, üzlet háza is, itt áll elő a munka pozitív vagy negatív
gyümölcse.
-Ház
Hányas Káraka
Tulajdonságok
uralkodója házban bolygója
10-es
1-esben Merkúr
1-es ház: aszcendens háza: Én, külső megjelenés, pozitív,
javítja a képlet adatait. A fő hangsúly az életúton van:
teszünk-veszünk-adunk itt a földön.
2-es ház: vagyon háza (fizikai és lelki szintű gazdagság és
10-es
2-esben Merkúr
szegénység). A pénz motivál, azért teszek, hogy a pénz jöjjön!

10-es

3-asban

Merkúr

10-es

4-esben

Merkúr

10-es

5-ösben Merkúr

10-es

6-osban Merkúr

10-es

7-esben

Merkúr

10-es

8-asban

Merkúr

10-es

9-esben

Merkúr

10-es

10-esben

Merkúr

10-es

11-esben

Merkúr

10-es

12-esben

Merkúr

3-as ház: testvérek háza. A nagy kihívás, új feladat, új
munkakör (még nem csináltad), de lehet sporttal, tánccal
kapcsolatos.
4-es ház: anya és az otthon háza. Otthoni munkát végez,
családi vállalkozása van. Házi asszony, de lehet egyfajta
lélekgondozó.
5-ös ház: gyerekek, a kreatívitás háza. Olyan munka,
amelyben kreativ vagy, vagy később leszel. Gyerekek
tanítása
6-os ház: ellenségek, ellentétek háza. Magas szinten ápoló
lesz.
7-es ház: párkapcsolat, házasság, férj, feleség háza. Együtt
dolgozik társával, munkájában támogatására szorul.
8-as ház: halál háza. Okkult tudományok, energia, fekete
mágia, vagy olyan tevékenység, ami állandóan változik.
Tovább lépési lehetőség.
9-es ház: helyes cselekedet háza (legpozitívabb ház).
Lehet külföldi munka, vagy spirituális tanítómesterré
válhat.
10-es ház: munka, hivatás, megélhetési források háza. Jó
energia, amit tesz arra ráerősít, pl.: munkára.
11-es ház: mindenféle nyereség háza. Megkapja munkája
gyümölcsét. Vízöntő analógia: felelősségvállalás, vezetői
pozíció.
12-es ház: mindenféle veszteség háza. Börtön munka,
egymaga zárt körülmények között dolgozik, problémás
emberekkel foglalkozik. Lehet, hogy ez távoli
országokban valósul meg.

29. Táblázat: 10-es ház uralkodó bolygója az egyes házakban
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6.3.11 11-es ház uralkodó bolygója az egyes házakban
11-es ház: mindenféle nyereség háza
- Mindenféle nyereségről, munkánk gyümölcséről szól,
- Az előző inkarnáció pozitív karmájáról, annak pozitív gyümölcséről,
- Pénzt, gazdagságot szerezhet, információt kap,
- Ez az élvezetek háza is.
Tulajdonságok
-Ház
Hányas Káraka
uralkodója házban bolygója
1-es ház: aszcendens háza: Az aszcendens kiharcolja magának,
11-es
1-esben Jupiter

11-es

2-esben

Jupiter

11-es

3-asban

Jupiter

11-es

4-esben

Jupiter

11-es

5-ösben Jupiter

11-es

6-osban Jupiter

11-es

7-esben

Jupiter

11-es

8-asban

Jupiter

11-es

9-esben

Jupiter

11-es

10-esben

Jupiter

11-es

11-esben

Jupiter

11-es

12-esben

Jupiter

hogy megkapjon mindent. Kollektív energiát hordoz,
felelősségvállalási energiát.
Én, külső megjelenés, pozitív, javítja a képlet adatait
2-es ház: vagyon háza (fizikai és lelki szintű gazdagság és
szegénység). Pozitív energiát hordoz.
3-as ház: testvérek háza. Munkánk gyümölcsét sportban,
táncban, intenzív mozgásban találjuk meg, vagy nagy kihívás
elé nézünk az életünkben. Eredmény lesz abban, amibe
belefektettél (biztos befektetés).
4-es ház: anya és az otthon háza. Munkánk gyümölcsét
bevisszük az otthonba, vagy magam vagyok a gyümölcs.
Elégedettséget érzek az énemmel kapcsolatban.
5-ös ház: gyerekek háza. Felelősségvállalása saját és/vagy más
gyerekekkel szemben
6-os ház: ellenségek, ellentétek háza. Felelősségvállalás a
betegekért, pl.: orvosi hivatás. Meg kell nézni hol található a
Me.
7-es ház: párkapcsolat, házasság, férj, feleség háza. Pozitív
felállás: a munkánk gyümölcsét élvezzük társunkkal.
8-as ház: halál háza. Munkánk gyümölcsét elveszítjük, pl.:
szerencsejátékokon, vagy okkult célra fordítjuk. Ellenség,
ellentét jöhet.
9-es ház: helyes cselekedet háza (legpozitívabb ház). Munkánk
gyümölcsét utazásra, spirituális tanulásra fordítjuk.
10-es ház: munka, hivatás, megélhetési források háza.
Munkánk gyümölcsét visszaforgatjuk munkánk folytatására.
Munka itt felelősségvállalást is jelent.
11-es ház: mindenféle nyereség háza. Erősíti önmagát, ez a
nyereség pozíciója. A szellemi nyereséget tovább kell adni.
12-es ház: mindenféle veszteség háza. Magányosodás, befelé
fordulás jön, vagy a munka gyümölcsét olyan célra fordítja,
hogy belső munkát tud végezni.

30. Táblázat: 11-es ház uralkodó bolygója az egyes házakban
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6.3.12 12-es ház uralkodó bolygója az egyes házakban
12-es ház: mindenféle veszteség háza
- Veszteség, bukás, áldozat, áldozattá válás, az egónak hiányérzete van,
- Elszigeteltség, börtön, távoli országban nehéz élet,
- Magas szinten mutatja a megvilágosodást, valamint az előző inkarnációt is jelentheti.
Ház
Hányas Káraka
Tulajdonságok
uralkodója házban bolygója
12-es
1-esben Szaturnusz 1-es ház: aszcendens háza: Én, külső megjelenés,
pozitív, javítja a képlet adatait
12-es
2-esben Szaturnusz 2-es ház: vagyon háza (fizikai és lelki szintű gazdagság és
szegénység).

12-es
12-es
12-es

12-es

12-es

12-es

12-es

12-es
12-es
12-es

3-asban Szaturnusz 3-as ház: testvérek háza.
4-esben Szaturnusz 4-es ház: anya és az otthon háza.
5-ösben Szaturnusz 5-ös ház: gyerekek háza. Gyerek korai elvesztését
hozza. Használhatja, mások érdekében, spirituális
tudását – wilberi létrán magasabb fokra juthat.
Rámutathat karmára (büntetésre), bukásra.
6-osban Szaturnusz 6-os ház: ellenségek, ellentétek háza. Erős állandósulás.
2 negatív ház találkozásakor az eredő hatás pozitívvá
válik. Erőt ad a karmikus nehézségek legyőzésére!
7-esben Szaturnusz 7-es ház: párkapcsolat, házasság, férj, feleség háza.
Külföldivel kötött házasság miatt külföldre kényszerül,
később válás lehet.
8-asban Szaturnusz 8-as ház: halál háza. Okkult tudományok iránti
érdeklődés felerősödik (pl.: asztrológia), plusz
érzékszervek, intúicióban. Zárkozott személyiséget ad.
9-esben Szaturnusz 9-es ház: helyes cselekedet háza (legpozitívabb ház).
Apa elvesztése lehetséges, vagy megvilágosodáshoz
vezethet.
10-esben Szaturnusz 10-es ház: munka, hivatás, megélhetési források háza.
11-esben Szaturnusz 11-es ház: mindenféle nyereség háza.
12-esben Szaturnusz 12-es ház: mindenféle veszteség háza.
31. Táblázat: 12-es ház uralkodó bolygója az egyes házakban
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7. Holdházak
A Hold pozíciója a 2. aszcendens. A Vimshotari dasha (életóra) a Hold helyzetéből indul ki.
Ahol a Hold található születéskor ott kezdődik az életóra. A Hold születési alházának ura a
Mahadasha (az életóra ura, a szülött meghatározója), innen számítják az életórát.
A Hold 29,5 nap alatt tesz meg egy teljes kört. Minden nap másik állócsillagképet látogat
meg, naponta 13,5°-ot halad. A 12 állatövi jegyet további 27 holdházra (nakshatra) osztották
fel.. Minden holdháznak van uralkodó bolygója.
A holdházak sorrendben, jelentéseikkel:
Holdnapok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Nakshatra szanszkrít neve

Jelentése
lófej
hordozó
penge, vágás
vörös szarvas vagy tehén
antilopfej
nyirkos
a fény visszatérése
virágzás, növekedés
kígyó
jótékony, sikeres
korai fügefa
kései fügefa
kéz
brilliáns
kard
két villás ág
siker, követők önfeláldozás
legöregebb
gyökér
korai siker
kései siker
szóban átadott tudás meghallása
leggazdagabb, leghíresebb
száz orvos
korai sikeres ember
kései sikeres ember
gazdag, csillogó

Ashwini
Bharani
Kritika
Rohini
Mrigashira
Ardra
Punarvasu
Pushya
Ashlesha
Magha
Purva Phalguni
Uttara Phalguni
Hasta
Chitra
Swati
Vishakha
Anuradha
Jyestha
Mula
Purvashadha
Uttarashadha
Shravana
Dhanishta
Shatabhisha
Purvabhadra pada
Uttarabhadra pada
Revati
13. Táblázat: Holdházak

81

Alapfokú, védikus asztrológia jegyzet és gyakorló füzet

8. Tudat szerkezete

4. ábra: Tudat szerkezete
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Nap adja a karaktert, a működési elvet, ahogy működsz ebben az inkarnációban.
Hold célja a tudatosítás, az önvaló és az elme között foglal helyet

9. Gyakorló képletek
Kata
Na
Ho

Föld

Te

JuR

11. Táblázat: Képletelemzés_Kata

1-es ház, minig az aszcendensnél kzdődik
Nap: Nap a Kosban a legmagasabb pozícióban van. Sa lelassít, önvalóhoz akar terelni.
Hold: Az anyát képviseli, a lelked része. Egyoldalú szülő kapcsolat. A 2. aszcendens helye.
Kos aszcendens
újba kezd.
Jupiter Retrográd: Egyfajta bölcsességet hozott a múltból és folytatja a jelen életében
Előző félbe hagyíott élet.
Kata: - Tudja mihez ért, tudná csinálni, de lebeszéli magát róla.
- Kiáradás: ha nem kontrollálja magát, akkor pozitív, kiáradó, szerető.
- Felvett szerep
karakter fixáció.
Általában:
0-14 között: Előző inkapnáció “maradékát” éljük. Gyerek tevékenységek, gyerekkori
képességek mutatják.
14-21 között: váltás az előző inkarnáció és a jelen között.
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Pálos Judit
Na

Föld
Ho

Te

Sa

1-es ház mindig az aszcendensnél foglal helyet.
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10. Gyakorló feladatok megoldásai
10.1 Főtérkép a csillagjegyekkel, jelekkel és a rájuk jellemző
elemnévvel, valamint az uralkodó bolygókkal és azok
szimbólumaival:

5. ábra: Főtérkép csillagjegyekkel és uralkodó bolygókkal

Az uralkodó bolygók memorizálása nagyon egyszerű, ha már megjegyeztük a csillagjegyek
nevét és helyét. A Kos uralkodó bolygója a Mars (Ma), a vele szemben (vizszintes tengelyen
tükrözve) lévő Skorpiónak is az Ma az uralkodója. A Bika és Mérleg jegyek is egymással
szemben vannak, uralkodójuk a Vénusz (Vé). Az egymással szintén szemben lévő Ikrek és Szűz
jegyek uralkodója a Merkúr (Me). A képlet vizszintes sorából a a Halak és Nyilas páros
maradt ki, uralkodójuk a Jupiter (Ju). Nézzük a “maradékot”! A Ráknak a Hold (Ho), az
Oroszlánnak a Nap (Na) az uralkodója. Utoljára maradt a Bak és a Vízöntő, uralkodójuk a
Szaturnusz (Sa). Ennyi…
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10.2

A 6.3.4.1 Feladat megoldása:

3. ház
Káraka bolygó:
Mars

4. ház
Káraka bolygó:
Hold

2. ház
Káraka bolygó:
Jupiter

6. ház
Káraka bolygó:
Mars
7. ház
Káraka bolygó:
Vénusz

Föld

1. ház
Káraka bolygó:
Nap
12. ház
Káraka bolygó:
Szaturnusz

5. ház
Káraka bolygó:
Jupiter

11. ház
Káraka bolygó:
Jupiter

8. ház
Káraka bolygó:
Szaturnusz
10. ház
Káraka bolygó:
Merkúr

9. ház
Káraka bolygó:
Jupiter

12. Táblázat: Egyenlő jegyes rendszerben

Vissza a 6.3.4.1 Feladat-hoz.

10.3.1

A 5.1.1 gyakorló feladat megoldása:

Az aszcendens a Rák jegyben található.
A Na az aszcendenstől számított 3. házban van. A Ho az Halak csillagjegyben van.
a. Rajzold fel az ábrát.
b Határozd meg a Ho a Na-tól számítva hányadik házban van!
c. Milyen Na-Ho yogát tartalmaz a feladat?
9
Ho
1

2

6
Na (1-es ház)
13. Táblázat: Középszerű Na-Ho yoga pozíciók

A Ho, a Na-tól számítva, a 7. házban van.
Negatív Na-Ho yogánk van.
Vissza a következő feladathoz
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10.3.2 Az 5.1.2. feladat megoldása:
- Az aszcendens a Kosban van.
- A Ho az aszcendenstől számított 8. házban foglal helyet.
- Mely házakban helyezhetjük el a Na ahhoz, hogy középszerű Na-Ho yogánk legyen.
Középszerű Na-Ho yoga akkor van, ha a Na-tól a Ho 2, vagy 5, vagy 8, vagy 11 házra van.
Négy megoldás lehetséges:
1. A Na a Mérlegben (7-es ház az aszcendenstől számítva) van, 2-es pozíció
2. A Na a Rákban (4-es ház az aszcendenstől számítva) van, 5-ös pozíció
3. A Na a Kosban (1-es ház, az aszcendens háza) van, 8-as pozíció,
4. A Na a Bakban (10-es ház az aszcendenstől számítva) van,11-es pozíció.

Na
Na
Na
Na

Ho

Vissza a következő feladathoz

10.3.3 Az 5.1.3 gyakorló feladat megoldása
- Az aszcendens a Nyilasban van.
- A Na az aszcendenstől számított 5. házban foglal helyet.
- Mely házakban helyezhetjük el a Ho-t ahhoz, hogy a Na-Ho yoga a legjobb legyen?
- Hányas házak ezek az aszcendenstől számítva?
A legjobb Na-Ho yoga a Na-tól számított 3, 6, 9 és 12-es házas Ho pozíciónál van.

Ho

Ho

Na (1-es)

1

Ho
Ho
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10.3.4 Az 5.2.1-es feladat megoldása
Vizsgáljuk meg, hogy fennáll-e a Radzsa yoga esete:
A Kendra állás: 1, 4, 7 és 10-es házaknál, a Trikona állás: 1, 5 és 9-es házaknál van.
A kérdéses házak számozottak.
Az is ismert, hogy a Rádzsa yogához legalább 2 bolygó egy házban való jelenléte szükséges.
A 2-es és 11-es ház jöhet számításba.
- A Ho a 3. ház ura, nincs sem a Kendrában, sem a Trikonában, ezért ezt az állást már nem
szükséges tovább vizsgálni.
- A 11-esben a Ve az 1-es és 6-os ház uralkodója. Itt az 1-es ház szerepel mindkét
alakzatban. A Sa a 9-es és 10-es ház uralkodója, ezek is szerepelnek a Kendrában és
Trikonában is. Fennállna a Rádzsa yoga feltétel
- Itt van a Ra is. Az a feltétel, hogy az Ra-Ke tengely ne foglaljon helyet a kérdéses
házban (itt a 11-esben). nem teljesül, vagyis a Rádzsa yoga feltételei nem állnak fenn!
Ve
1
Ho
Sa
Na
Me
Ra
10

9

4
Ma
7

Ju

5
Ur

Ke
Vissza az 5.2.1 Feladat-hoz

10.3.5

Az 5.2.2-es feladat megoldása

- A 7-es és 10-es házak jöhetnek számításba. A 7-es ban ott a Ra, ezért ott nem teljesül a
feltétel. A 10-es házban van a Ho és a Me.
- A Ho a 4-es ház uralkodója (Kendra), az Me a 10-es (Trikona) és az 1-es ház (Kendra és
Trikona) uralkodója. A Rádzsa yoga feltételei fennállnak!
7 Ve
9
10
Ho
Sa
Na
Me
Ra

Ma
4

Ju

1
Ur

Ke

14. Táblázat

Vissza az 5.2.2 Feladat-hoz
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