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Bevezetés 

Megszületik a test, benne a lélek, vele az elme, a hamis ego és az intelligencia. Az új 

testben új személyiség körvonalazódik, de milyen irányban fejlődik? Pozitív? Esetleg 

stagnál vagy visszafejlődik? Honnan tudja a személy, mi az életfeladata? Milyen 

feladatokkal érkezett? Sok a bizonytalansági tényező. Ahhoz, hogy megfelelő módon 

fejlődjék, többek között önismeretre is szüksége lesz. Vajon, előbb–utóbb megtalálja 

útját, vagy egész életében ténfereg, nem leli helyét sehol sem? Támaszkodhat-e 

valamilyen megbízható segítségre, amely megmutatja feladatát, esetleg megállapítja, 

személyisége milyen fejlettségi állapotban van? Mi a személyiség? Mi tartozik a 

meghatározásába? Mit jelent a fejlesztése? Miért kell megismerni magunkat? Az 

önismeret felhasználása hová vezet? Nagyon sok kérdés merül fel nemcsak bennem, 

hanem korunk pszichológiával foglalkozó tudósaiban is, hiszen a személyiséggel, a 

kutatás tárgyával, kb. 100 éve kezdtek el foglalkozni. Vajon választ adnak-e korunk 

tudományos eredményei a fenti kérdésekre? Ha igen, akkor az egyén ezeket az 

eredményeket képes-e önállóan hasznosítani? Található-e az ősi, tudományos 

módszerek között olyan, amelyik képes az önismeretben eligazodást adni, utat mutatni. 

A szakdolgozat egyik fontos részét az önismerettel, személyiségfejlesztéssel 

foglalkozó kortárs tudományos elméletek bemutatása, összehasonlítása alkotja. 

Kutatásaim olyan emberekre terjedtek ki, akik még nincsenek azon a fejlődési fokon, 

hogy a bhakti-yoga valamelyik szintjét járhassák. Polgári életet élnek, szellemi vagy 

fizikai munkát végeznek, családosak vagy egyedülállók, már elkezdtek Isten felé 

fordulni, de még sok bennük a bizonytalanság. Mivel lehetne segíteni őket, hogy 

rátaláljanak az Isten felé vezető útra? Kaphatnak-e valamilyen mérőeszközt, amely 

segíti önismeretük kiteljesedését, amely rámutat, milyen személyiségproblémával 

rendelkeznek, megkönnyítve és felgyorsítva a tisztulás folyamatát? Az ősi védikus 

tudományokban találunk ilyen eszközt: ez a dzsotis
1
 egyik alkotóeleme, a védikus 

asztrológia. A védikus asztrológiával megállapítható, milyen személyiségjegyekkel 

érkezett a szülött ebbe az inkarnációba, milyen karmát, problémákat hozott magával. Ha 

ezeket tudatosítja, elindulhat tisztulásának útján. A dolgozat írója feltételezi, hogy az 

olvasó ismeri a védikus asztrológia alapjait, egyébként itt találhat irodalmat.
2
 

                                                 
1 Jelentése út a fény, tehát Isten felé, diakritikus írással jyoti¢h. 
2 Gauranga Das: Védikus asztrológia kézikönyve, 1999. 1-10. fejezet. Alapok: Csillagjegyek, házak és bolygók kölcsönhatásainak 

értelmezése. 
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A szakdolgozat témaválasztását elsősorban személyes érintettségem befolyásolta. A 

mezopotámiai és védikus asztrológiai munkásságom gyökerei két irányból táplálkoznak.  

- A mezopotámiai asztrológia ágat képviselő dr. Saródy Ferenc (1910-1991.) volt első 

asztrológiai tanítóm, aki meg Baktay Ervin (1890-1963.) indológus és asztrológus 

tanítványa volt. Érdekesség, hogy édesapám tanítványa volt többek között Szepes Mária 

írónő is. Érdeklődésemre már 13 éves koromban elkezdte magyarázni mivel foglalkozik 

az asztrológia. Megtudtam, a csillagjegyek, házak, bolygók szerepét, hogy kell egy 

születési képletet kézzel szerkeszteni, melyek az elemzés fontosabb lépései. Kisebb–

nagyobb energiabefektetéssel foglalkoztam az asztrológia ezen ágával. 

- 1984-ben fordulópont volt életemben, ekkor kaptam Paramahamsa Hariharananda 

joga- és spirituális mestertől beavatást a Krya-jogába. Elolvastam Paramahansa 

Jogananda (1893-1952.) életéről szóló könyvet. Az ott leírt tanítványi láncolatban 

szerepelt Lahiri Mahasaja (1828-1895.) jogamester és spirituális tanító, aki 

Paramahansa Jogananda gurujának volt a mestere. Mahasaja azt tanította, hogy nem 

csak szerzetesként lehet spirituális életet élni. Öt gyermeke volt. Meditációban kértem, 

hogy legyen a spirituális, lelki tanítómesterem. Pár hét múlva megérkezett a válasz: 

„Elfogadlak tanítványomnak, de Te nem a Krya-joga útján fogsz járni! Mást tartogat 

számodra életutad.” Röviddel ezután olvastam arról, hogy mesterem nagy, védikus 

asztrológus is volt. Ettől kezdve komolyan kezdtem el foglalkozni a védikus 

asztrológiával, minden elérhető könyvet felkutattam, elolvastam. Ha olyan írást 

találtam, ami nem volt teljesen érthető, arról meditációban megkérdeztem bölcs 

tanítómat, Lahiri Mahasaját és mindig érkezett válasz. Közben részt vettem több 

védikus asztrológia tanfolyamon is. Több ezer képletet tanulmányoztam, vetettem össze 

a képletből megfejthető információkat a személy által, saját életéről elmondottakkal. 

Megdöbbenésemre a védikus asztrológia pontosan leírta a szülött életútját, 

személyiségjegyeit, életfeladatait, párkapcsolati hibáit stb. Megtaláltam, ez az életem 

feladata… Mesteremmel és lelki tanítómmal azóta is napi kapcsolatban állók, 

meditációim során megerősítést vagy iránymutatást kapok kérdéseimre, problémáimra. 
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1. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos szakirodalom kutatása 

Bár az önismerettel, személyiségfejlesztéssel már több ezer éve foglalkoznak, az ezzel a 

területtel foglalkozó iratok és tudományok sorát mégis az utolsó évszázadban, a 

pszichológia megjelenése után készült kutatások, tanulmányok ismertetésével kezdem, 

és az ezekben meghonosodott szóhasználatot is átveszem a vonatkozó ősi tudományok 

ismertetésénél is, mert a mai kor embere könnyebben eligazodik az általa ismert és 

használt fogalmak erdejében. A modellek közül csak a legismertebbeket tekintem át. 

1.1. A személyiség fogalma 

Bodnár G. és Simon P. (1997.) szerint a személyiség fogalmát a mai napig sem sikerült 

meghatározni, ennek ellenére mégis adnak egy definíciót: „A személyiség a 

gondolkodás, az érzelmek, a viselkedés különböző jellemzőit jelenti, amelyek 

meghatározzák az egyén személyes stílusát és befolyásolják a környezettel való 

kapcsolatát.”
3
 Ebből megérthetjük, hogy a felsoroltakban különbségek jellemzik az 

egyéneket.  

 

 

1. ábra: A személyiség megfejtésének első leírása
4
 

Az 1. ábra Stern, W. és tanítványa, munkásságának folytatója, Allport, G. W. 

gondolatait írja le. Eszerint meg kell vizsgálni az egyének különbözőségeit, tisztában 

kell lenni azzal, hogy milyen környezetben nevelkedik (család, óvoda, iskola, ország), 

végül mindezeket a hatásokat együtt kell értelmezni ahhoz, hogy a teljes személyiségről 

megfelelő kép alakuljon ki. A személyiség alakulására a társadalmi hatások a közvetlen 

                                                 
3 Bodnár Gabriella és Simon Péter: A viselkedés pszichológiai alapjai, 1997. 
4 Az 1. ábraforrása a fenti mű 31. oldala, az ábra ez alapján készült. 

Pszichológia 

Személyiségpszicholó

gia 

Egyén és 

környezetének 

kölcsönhatása 

Egyéni különbségek 

leírása 
Teljes személyiség 

értelmezése 
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környezeten keresztül hatnak. Allport, aki szociológus, szociálpszichológus és 

személyiségelméleti kutató volt, megfogalmazása (1961.) szerint „A személyiség – 

személyen belüli – pszichofizikai rendszerek olyan dinamikus szerveződése, amelyek az 

egyén jellegzetes viselkedés, gondolat- és érzésmintáit hozza létre.”
5
 A meghatározás 

többek között azt tartalmazza, hogy a személyiség pszichológiai fogalom, de szorosan 

kapcsolódik a fizikai testhez. Megjelent a fizikai test fogalma (pszichofizikai rendszerek 

dinamikus szerveződése). 

1.2. Önismeret fogalma 

K. Pálffy (1990.) szerint ez nem más, mint az egyén „áttekintése saját személyisége 

összetevőiről, határairól és lehetőségeiről, betekintése saját viselkedésének a rúgóiba, 

hátterébe, motívumrendszerébe, képessége arra, hogy helyesen megítélje saját szerepét, 

hatását az emberi kapcsolatokban.” 
6
 

 

A meghatározással összefüggésben az önismeret szintjei: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra: Az önismeret megvalósulásának szintjei, Pálffy Katalin szerint
7
 

A 2. ábra, az egyes szintek mellett megtalálható annak meghatározása. Minden szint, 

minden szinttel kapcsolatban és kölcsönhatásban van. A különböző meghatározásokhoz, 

modellekhez képest új elemnek tekinthető a történetiség megjelenése. Itt elsősorban 

(vagy kizárólagosan) az ebben a fizikai létben megélt események hatását említi. 

Tudományos meghatározás lévén nincs szó a reinkarnációról, karmáról. 

                                                 
5 Allport, G. W.:A személyiség alakulása, Gondolat Kiadó, 1980.,18. o. 
6 K. Pálffy: Az önismeret fogalma, szintjei, a személyiségfejlesztés, 1990.,15. o. 
7
 

A személlyel szemben, a különböző társas szere-

pekben támasztott elvárásoknak való megfelelés 

Társas szint 

(elvárás-

saját kép) 

A ránk korábban (például a kora gyermekkorban) 

ható élményekre vonatkozik 
Történeti 

szint 

Adottságokról és a képességekről való tudás szintje 
Felszínes 

szint 
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1.3. Az önismeret és a személyiségfejlesztés viszonya 

Bagdy E. és Telkes J. (1989.) ezt mondja erről: „… ez ugyanannak a dolognak a két 

oldala, hiszen a személyiségfejlesztő módszerek célja az egészséges emberek 

önismeretének a fokozása, segítése az önmegértésben.”
8
 Buda (1994.) szerint „… célja 

az egyén érzelmi és kommunikációs készségeinek, képességeinek fokozása.”
9
 

A szándékok egy irányba mutatnak, kérdés, mindez hogyan, milyen úton és 

segítséggel érhető el, ha elérhető egyáltalán? 

A szakdolgozat további részeiben az út és a segítség milyenségére is keresem a 

választ. 

1.4.  Önismerethez vezető út személyiségjegyek tanulmányozásával. Nyugati 

modellek ismertetése 

1.4.1. Személyiségünk működésének területei 

Joseph Luft és Harrington Ingham (1955.) szerint személyiségünknek 2 dimenziója van: 

önmagunk által ismert és mások által ismert.
 10

 4 területen működnek: 

- Nyílt terület: Saját magunk és mások által ismert tulajdonságainkból, 

viselkedésformáinkból áll (név, családi állapot és szerep, munkahely, beosztás, stb.). 

- Rejtett terület: szándékosan elrejtett, eltitkolt érzéseink, gondolataink, tetteink és 

eseményeink találhatók itt. 

- Vak terület: Tulajdonságainkból, társas viselkedésünk sajátságaiból áll, amelyeket 

mindenki tapasztal, de mi nem vagyunk a tudatában. Mások segítségével, önmagunk 

gondos, kiterjedt vizsgálatával megismerhető terület. 

                                                 
8 Bagdy Emőke–Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest. 1986., 1988., 1989., 37. és 

64. o. 
9 Buda Béla: A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 3. kiadás: 1994. 
10 Alan Chapman: Johari Window, 2003. Internetes ábra 
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- Ismeretlen terület: a modern pszichológia által tudatalattinak definiált, a személy 

és a környezet számára is ismeretlen tulajdonság-, viselkedéshalmaz. Nagymértékben 

befolyásolja a személyiséget. 

3. ábra: Johari-ablak (quadrans)
11

 

Rudas L. (1990.) az alábbi kiegészítő magyarázatot fűzi a Johari-modellhez: 

- Felső, vízszintes nyíl jelentése: A nyílt-terület vak-terület rovására történő 

csökkentéséhez olyan személyek társaságát kell keresni, akik nyugodt szívvel, építő 

kritikával felhívják figyelmünket az általunk nem ismert jellemvonásainkra.
12

 

- Baloldali, függőleges nyíl jelentése: rejtett-területünk csökkentéséhez belső, rejtett 

világunkról, gondolatainkról folyamatosan jelzéseket kell adnunk környezetünknek. 

Mind a 4 terület (különösen a tudatalattinak nevezett) a védikus tudományok, így a 

védikus asztrológia segítségével is jól megismerhető, tanulmányozható és fejleszthető. 

Megismerhetők a múltból hozott rossz beidegződések, cselekedetek, amelyek ebben az 

életben kitisztításra várnak, aminek végrehajtásával egyre közelebb kerülhetünk a 

Legfelsőbb, vagyis Isten társaságához, aki végsősoron egy személy, —mert csak egy 

személynek lehet társasága—, s az élet célja ennek a társaságnak az elérése. A 

Bhagavad-gitában Krsna, Isten reinkarnációja, így beszél erről: „…aki tiszta odaadó 

szolgálatomat végzi, s mentes a gyümölcsöző tettek és az elmebeli spekuláció 

szennyétől, aki Értem dolgozik, és Engem tesz élete végső céljává, valamint barátja 

                                                 
11 A 3. ábra az eredeti Johari-ablak alapján készült, újra rajzolt. 
12  Csizovszki Zsóka: Önismeret, személyiségfejlesztés c. művében, hivatkozásként 
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minden élőlénynek — az biztosan eljut Hozzám.”
13

. Ezt a verset a Bhagavad-gita 

lényegének tekintik. A tiszta szolgálat által, a bhakti_joga útját járva juthat el a személy 

Isten társaságába. Itt kapcsolódik a védikus asztrológia, amely a szent írásokban 

megtalálható. Amíg a személy a bhakti-joga útját járja, életről-életre, születéskor, az 

asztrológia segítségével, pontos személyiségleírást kap az inkarnációban 

megvalósítandó feladatokról, a hozott és az elérendő személyiségjegyekről, 

útmutatással, támogatással segítve ezzel a szülött útját.  

1.4.2.  Nunally és Wackman önismereti kerék modellje14 

4. ábra: Nunally és Wackman önismereti kerék modellje 

A csúcsokhoz rendelt fogalmak meghatározásai: 

- Érzet: az érzékszerveink által felfogott ingerekből nyert információk. 

- Értelmezés: az érzet intellektuális feldolgozása. 

- Érzelem: indulati állapot átélése. 

- Szándék: az adott helyzetben bennünk lévő vágyak, akarat. 

- Cselekvés: az adott helyzetre való szóbeli vagy tevőleges reagálás. 

                                                 
13 Bhagavad-gita 11. fejezet, 55. vers 
14 Kardos Melinda: Szakmai önismeret, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Tudományos munka 
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A fenti, 4. ábra a csúcsok közötti, feketével jelölt nyilak, illetve a külső körön 

elhelyezkedő, a kör ívét követő nyilak alapján, hat vegyes és hiányos személyiségtípus 

különböztethető meg, a csúcsokhoz rendelt fogalmak felhasználásával: 

1. Értelmező, cselekvő (felső fekete nyíl): érzékelés után az ilyen típusú ember 

logikusan gondolkozik, majd ennek megfelelően cselekszik. Hiányzik nála az érzés és a 

szándék. 

2. Értelmező, érző, cselekvő (a cselekvőből induló/érkező két fekete nyíl és az 

ezek végét összekötő zöld színű, íves nyíl): Az ilyen ember bezárkózik a saját 

világába, sokat foglalkozik önmagával, a saját érzéseivel, nem veszi figyelembe a többi 

embert. 

3. Érzékelő, érző, cselekvő (az érzésből induló/érkező két fekete nyíl és az ezek 

végét összekötő zöld színű, íves nyíl): Nála a logikus gondolkodás marad ki, és ennek 

megfelelően a tudatos szándék. Az ilyen embert érzelmei, indulatai "viszik", azoknak 

megfelelően reagál a külvilági ingerekre. 

4. Értelmező, érző (a két csúcsot összekötő zöld színű, íves nyíl): Nagy gondolati, 

lelki gazdagság jellemezheti az ilyen embert, de nincs szándékolt cselekvés nála. 

5. Értelmezést az érzelmekkel összekeverő: a típusnál összekeverednek a 

gondolatok és az érzelmek egymással, a gondolat uralma hatalmasodhat el, ami az 

érzelmi átélés alacsony szintjéhez vezethet. 

6. Szándékos cselekvő (szándékot és a cselekvőt, illetve cselekvőt és az érzetet 

összekötő ív, valamint a szándék és érzet közötti fekete nyíl): szándéka hajtja, e 

szerint cselekszik. Nem értelmezi mások üzeneteit, nem válaszol tudatosan, úgy tűnhet, 

hogy magatartását számítások vezérlik. 

Ez a felosztás elsősorban a külső hatásokat és az arra adott válaszokat veszi 

figyelembe, kevéssé számol a személyben eredetileg meglévő tulajdonságokkal, 

adottságokkal, nem mutat semmilyen célt, jövőképet. 
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1.4.3.  Wilber-i Integrált-Létra-modell ismertetése 

5. ábra: Wilberi létra modell módosított
1516

 változata 

Az egyes Wilberi-szintek kifejtése, torzítatlanul, az alkotó szavai szerint: 

„0. szint: a fogantatástól a születésig: magzati kor és a születés. 

1. szint: 0-1 év között: szenzoros-fizikai szint. Érzékszervek 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 megjelenik a 

gondolat. 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. Jövőbelátás szorongást hoz, 

elfojtás esetén neurózishoz vezethet. Pl.: Mars energiája alacsony szinten bűnözésre 

                                                 
15

 Az ábra eredeti forrása: Wilber, K: Mindennek a rövid története, eredeti cím: A Brief History of 

Everything, fordította Gánti Bence, 1. számú függelék, 1999. 
16

 Az eredeti Wilberi modellbe Saródy Judit helyezte el a bhakti-joga útját. 
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való hajlamot, magasabb szinten, sportolónál dinamikusságot eredményezhet. 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 a csoportra tevődik át. „Az én csoportom az 

egyetlen igaz csoport a világon”-elv érvényesül. Szigorú vallási elvek irányítják a tagok 

életét. Az elvek vagy valós forrásra, vagy mondvacsinált szabályokra épülnek. 

5. szint: 12 éves kortól a racionális elme szintje. Absztrakt gondolkodás 

(gondolkodás a gondolkodásról) kialakul. Megjelenik a hipotézisalkotás képessége, 

elkezdődik az álmodozás. Képes lesz az önmegfigyelésre is, az intellektuális önismeret 

tanulmányozására, a szabályok bírálatára és felülvizsgálatára. Jellemző elakadás az 

identitásválság (ez sem, az sem vagyok, ki vagyok én?). 

6. szint: integrált tudat szintje (kentaur, vízió logika). Az önmegvalósító ember 

szintje. Az elme és a test integrálása a kentaur szint. A vízió logika szerint 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 az 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 a világban 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. 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, amely azt jelenti, hogy minden személlyel előforduló 

történés üzenetet hordoz, 

 Szimbólumrendszerek használata, értelmezése és alkalmazása, pl.: vasztú, 

asztrológia, Ji-ching, Tarot stb., 
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 Parapszichológiai folyamatok érzékelése, pl.: telepátia,
17

 pszichokinézis, 

prekogníció, 

 Bioenergetikai érzékenység, pl.: auralátás,
18

 csakraérzékelés, radiesztézia,
19

 

chi vezette harcművészetek, 

 Mágia: események befolyásolása szimbólumokkal történő manipulálással, 

pl.: Tibetimágia, afrikai-voodo, sámánaktusok, 

8. szint: szubtilis (kifinomult) szint, a hat érzékszerven túli világ. 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), 

 Szellemi látomás, médiumlátás: (pl.: előző életek látása, stb.),  

9. szint: Kauzális szint (üresség, Nirvána), ahol minden jelenség, forma, 

megnyilvánulás megszűnik (pl. nincs fehérfény megjelenés), a tudat önmagában van 

jelen. A kauzális állapotot gyakran a mélyalvás állapotához hasonlítják, de nem üresség, 

hanem a teljes telítettség tapasztalható meg. A megfigyelő én egészen gyökeréig 

követhető, a tiszta ürességig, mely maga a megfigyelő. Ez a végső identitás, a végső 

valóság, a kozmikus, univerzális tudat. Az én megszabadulva a számszára 

létforgatagából – az 1-8 szintek jelenségeitől –, ezzel az ürességgel válik azonossá. 

Kauzális, azaz oksági, mert ez az alacsonyabb dimenziók oka, teremtő alapja. 

10. szint: nonduális (nem kettős) szint: 1-9 szint, a realitás egy érzetté válik. Buddha 

szavaival: „A forma üresség, az üresség forma”. A tízedik szint valójában nem egy 

                                                 
17

 Tart, C.: Materializmus vége c. mű alapján: Telepátia: két személy, érzékszervek által létesített 

összeköttetés nélkül, gondolatot, érzést cserél. Pszichokinezis: anyagrészek gondolati úton való 

mozgatása. Prekognició: előérzet, megérzés. 
18

 Auralátás: az emberre jellemző, körülötte lévő energiamező látásának képessége. 
19

 Radiesztézia: vizsgálati módszerrel, a vizsgálati módszerrel, a Föld kisfrekvenciás kisugárzását méri 
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elkülöníthető szakasz, hanem az összes szint és állapot egyszerre, mivel itt a tiszta 

üresség minden formával eggyé válik.”
 20

 

Az első olyan fejlődési modell, amely megpróbálja feltárni és integrálni az általa 

elért és feldolgozott személyiség modelleket, elérhető fejlődési perspektívát és célt 

mutatva. Az alkotó Ken Wilber eredeti, de nem mindenre kiterjedő modellje a bhakti-

yoga útjának berajzolásával
21

 vált teljesebbé. 

A bhakti-yóga útján járó személy, az 5., 6., 7., 8., és 9. szint helyett, a sādhana-

bhakti (gyakorlati odaadó szolgálat), bhāva-bhakti (odaadó szolgálat eksztázisban) 

szintek meghaladásával és a prema-bhakti (tiszta odaadó szolgálat) útját járva, 

közvetlenül juthat a 10. szintre, Kṛṣṇa szeretetéhez. Megtörténhet egy, de több 

inkarnáció alatt is. A modell nem foglalkozik előző életekben tett cselekedetekkel, csak 

a jelen emberöltővel. A védikus tudományok valamilyen szintű beépítése megfigyelhető 

abból, hogy az asztrológia a 8. szintig mint látókörig, szerepel. 

A 9.-10. szintekből azonban kiderül, hogy a modell két felső szintjét a buddhizmus 

hatja át, bár védikus tudományokra is épül, de a végkifejlett nem Isten határtalan 

szeretetének elérése, hanem az üresség megélése. A bhakti-joga útjának csúcsa pedig 

éppen Isten szeretetének elérése, így a 10. szint más értelmet nyer. Az összes szint és 

állapot egyszerre jelenik meg, 

A két út között lényeges különbség van, a Wilberi modell az ürességbe vezet, ami 

májáváda filozófia, a bhakti-joga célja a prema, ami az odaadó szolgálat legfőbb 

gyümölcse, Isten iránti szeretet legfelsőbb szintje.  

1.5. Mi hiányzik a nyugati modellekből 

Valamennyi modell figyelmen kívül hagyja a reinkarnációt és a karma törvényét, így a 

múltbéli cselekedetek hatását nem vizsgálják. Továbbá nincs világos cél megjelölve, 

honnan-hová kellene eljutni. A bejárandó út csak világi, a ma tudományosnak tartott 

szempontok alapján definiált, az Istenhez visszavezető utat nem tartalmazza. 

 

                                                 
20

 Saródy, Judit: Fejlődésvonal a védikus asztrológia és a bolygóhatások tükrében, 2013. és Wilber, K.: 

Integrál pszichológia, Gánti Bence fordításának felhasználásával, a további hivatkozásokban Wilber, K.: 

IP. 
21

 Saródy Judit: Védikus asztrológia Elektronikus Jegyzet, 3.5 fejezet, Budapest, 2013., 37-39. o. 
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2. A védikus személyiségmodell ismertetése22 

Śrī Kṛṣṇa Caitanya (2003.) alapján, Tóth-Soma (2005) azt írja, hogy „…a személyiség 

lényegét és alapját az eredeti én, az úgynevezett önvaló („határtalan képességekkel 

rendelkező örök egyéniség”) adja, ez nem azonos a test és a lelki jelenségek 

összességével, azon felül áll.”23 Ez elpusztíthatatlan, tehát örök és nem molekulákból 

épül fel. Tulajdonságai az öröklét, a teljes tudás és a szeretet. Az eredeti énje alapján 

mindenki boldog és sikeres lehet, valamennyi vágya beteljesülhet. Érdekes módon, 

ebben akadályozzák meg az önvaló eszközei, az anyagi test és az erősen korlátos 

gondolkodás. 

2.1.  Önvaló torzulása és következményei 

 

 

6. ábra: Torzító környezeti hatások az emberi tudatra
24

 

Az ábrából látható, hogy a környezeti hatások hogyan torzítják el az eredeti tudatot. 

Ennek hatására a környezet befolyásolja a személyt, elveszti többek között a belső 

tartását, végül hozzáidomul a normálisnak tartott környezethez (világhoz). 

 

                                                 
22  Tóth-Soma, L.: Személyiségfejlesztés felsőfokon (2005.) c. mű és szentírások alapján. 
23 Tóth-Soma, L.: Személyiségfejlesztés felsőfokon, 2005. 24. o. 
24 Az ábra forrása: A fenti mű 25. oldal  információi. 
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2.2.  Védikus személyiségmodell: 

 

7. ábra: Védikus személyiségmodell
25

 

Az ábrából látható, hogy a modell durva-anyagi testében elhelyezkedik egy 

finomfizikai, mentális test. Ez utóbbi: 

 a hamis egóból (ahankára),  

 az elméből (manasz) és  

 az intelligenciából (buddhi) 

áll, vagyis ez a hamis énfelfogásból származó mentális test, szintén az anyagi test része 

(benne van), nem tartoznak az eredeti énhez. Az egyes rétegek úgy tekinthetők, mint 

egy-egy fátyol, amely az igazi ént elhomályosítja, torzítja. 

2.2.1. A finomfizikai, mentális test elemzése: 

- Elme: az érzékszervek működését koordinálja. Örömöt és fájdalmat érzékel, 

gondolkodik, mérlegel és javasol a személy számára. Az idő, tér és távolság fogalmakat 

az elme tartja valóságosnak, pillanatnyi értékük az elme aktuális állapotától függ. 

- Intelligencia:  

 

                                                 
25

 A modell forrása: Tóth_Soma László: Személyiségfejlesztés felsőfokon, Lál Kiadó, 29. o., 2. ábra, 

2005. 
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Szerepe: 
taijas§t tu vikurv§£§d buddhi-tattvam abh¡t sati 

dravya-sphura£a-vijñ§nam indriy§£§m anugraha¤ 

„Ahogy a szenvedélyben lévő hamis ego átalakul, megszületik az intelligencia. Az 

intelligencia szerepe az, hogy segít meghatározni a tárgyak természetét, amikor azok a 

látómezőbe kerülnek, és segít az érzékeknek.”26 Irányítja az elmét és az érzékeket, 

szelektáló képességével hozzájárul ahhoz, hogy az észlelt tárgyakat a személy képes 

legyen azonosítani 

Feladata: 
„sa°ªayo 'tha vipary§so  niªcaya¤ sm¥tir eva ca 

sv§pa ity ucyate buddher      lak¢a£a° v¥ttita¤ p¥thak” 

„Az intelligencia megkülönböztető jegyeinek a kétséget, a téves felfogást, a helyes 

észlelést, a memóriát és az alvást tekintik, melyeket különféle funkcióik határoznak 

meg.”
27

 Vakon történő elfogadás nem vall intelligenciára, ezért fontos a kételkedés, 

„…de a hiteles tekintély szavainak kétségbe vonása mindent elpusztít.”
28

 A személy 

körül lévők (események, dolgok, emberek) megfelelő észlelése intelligenciájának 

tisztaságától függ. Magában hordozza igazi énje felfedezésének lehetőségét is. 

- Hamis ego: az, ahogy a személy saját magát látja, amivel magát azonosítja 

(önazonosítás). Az ahankára szó „én-készítést” jelent, kreál egy által vélt képet, azt 

tekinti eredetinek. A finom- és durvafizikai rétegek megváltoztatják az eredeti önvaló 

képet, torzítva továbbítják azt. A hamis ego vakságot és zavarodottságot okozhat. 

8. ábra: Mit okoz a hamis ego
29

 

                                                 
26 Śrīmad Bhagavatam, 3. ének, 26. fejezet, 29. vers 
27

  Śrīmad Bhagavatam, 3. ének, 26. fejezet, 30. vers 
28

 Kṛṣṇa-könyv, 84. fejezet 
29 A 8. ábra forrása: az ábra feletti szövegrészek hivatkozásai 
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2.2.2.  A védikus személyiség modell egyes rétegeinek kapcsolata 

„Az önvaló az anyagi test szekerének utasa, az intelligencia, pedig a szekérhajtó. Az 

elme a gyeplő, az érzékek pedig a lovak. Ily módon örvend, vagy szenved a lélek az 

elme és érzékek társaságában.”
30

 Az önvaló (a lélek) található legmagasabban, irányítja 

az intelligenciát (értelmet), ehhez kapcsolódik az elme, amely az érzékszerveket 

felügyeli. A test-érzékszerv-ego-elme-intelligencia együttesnél magasabb rendű az 

önvaló, ez a fölérendelt. Ha a személy eléri, hogy az önvalót takaró leplek lehulljanak, 

akkor megnyilvánul tiszta önvalója, kezeli bánatát és féken tartja végtelen örömét. A 

tiszta intelligencia (értelem) elérhető: 

 tudatos önképzéssel, pl.: szentírások, védikus asztrológia 

tanulmányozásával, 

 megfelelő életvitellel, pl.: nem fogyaszt drogot, feketekávét, szeszes italt, 

nem eszik semmilyen húst, nem játszik szerencsejátékot, szexuális életet csak 

előírt esetben él, rendszeresen ismétli a Hare Kṛṣṇa mantrát, meditál stb.. 

A tiszta értelem tisztítja a többi torzított finomfizikai réteget, ezért az önvaló még 

inkább kiteljesedhet. 

2.3.  A nyugati és védikus, finomfizikai modellek összehasonlítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ábra: A nyugati és védikus finomfizikai modellek összehasonlítása
31

 

                                                 
30 Katha upanisad, 1.3.3-4. 
31 Az ábra forrása: a szakdolgozat 1.4 és 2.2 fejezetek. 
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A 9. ábra 3 réteg együtt belső érzékszervet alkot, amely visszaemlékszik, 

tapasztalatokat gyűjt, előre vetít képeket, érzéseket, míg a nyugati oldalon a külső 

érzékszervek csak a jelent érzékelik, azt közvetítik, így szerepük alárendelődik. 

2.4.  A négy közbenső szint
32

 (dharma, artha, kama és mokṣa) és elhelyezkedésük 

A szakdolgozatban e terület vizsgálata kiemelten fontos, célirányos. Egyrészt a 

későbbi vizsgálat tárgyát képező személyek ezeken a szinteken élik életüket, illetve 

próbálnak magasabbra jutni. Másrészt a szintek a Holdházak egyik jellemzőcsoportját 

alkotják, ezért jelentésüket, a szülöttre gyakorolt hatásukat képletelemzésnél mindig 

figyelembe veszi az elemző. A szinteket elsősorban a személyek lehetséges 

körülményei (anyagi helyzet, táplálkozás, szexualitás, hit, vallásosság, spiritualitás, 

családi élet és problémák) szempontjából vizsgálom, minden esetben rávilágítva arra, 

hogy a szülött előtt ne csak az a nem lényegtelen cél lebegjen, hogy ebben az 

inkarnációban magasabb szintre jusson, hanem tekintsen nagyon messzire, a végső cél 

elérésére. Különösen fontos az a lehetőség, hogy a védikus asztrológia útmutatásait 

közvetlenül összekapcsolhatom a védikus szentírásokkal. A közbenső előnevet azért 

kapták e szintek, mert közvetlenül nem vezetnek el az Úr Kṛṣṇához. A célok megélése 

csak egy rövid/hosszú állomás Isten szeretetéhez vezető úton. 

- Dharma: védikus elvek szerint végzett vallásos cselekedetek, szertartások. 

- Artha: Krsna imádata segítségével elért anyagi gyarapodás. 

- Kama: bármilyen érzékkielégítés (szépészeti, szexuális, zenei stb.), amihez a 

dharma- és artha szintekben szerzett anyagiak járulnak hozzá. 

- Moksa: felszabadulás, megszabadulás az anyagi lét kötelékei alól. Ha önzetlenül 

Krisnát akarja elérni, akkor átkerül a bhakti-yoga szintjére, felszabadul az anyagiakhoz 

való vonzódás alól. 

                                                 
32 Megjegyzés: A Śrīmad Bhagavatam időnként szintnek, vagy célnak, vagy alapelvnek, vagy folyamatnak, vagy útnak  nevezi e 

fogalmakat, a továbbiakban a dolgozatban szintként kerül megnevezésre. 
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2.4.1.  Négy szint ábrázolása és értelmezése 

 

10. ábra: Dharma-, artha-, kama-, és moksa-szintek33 

A 10. ábra alapján, azok a személyek akik, a dharma-, vagy az artha-, vagy a kama-

szinten vannak (karm¦k) anyagi boldogságra, a moksa-szintjén járók (jnánik), 

felszabadulást szeretnének, a bhakta szerető szolgálatot végez az Úr lábainál, ez az 

életfeladata. 

„Az emberi társadalomnak követnie kell a vallás útját ahhoz, hogy fejlődjön, a vallás 

alapján pedig az embereknek igyekezniük kell javítani anyagi helyzetükön, hogy be 

tudják szerezni mindazt, amire a vallásos szabályok szerinti érzékkielégítéshez szükség 

van. Ezen az úton könnyebb lesz megszabadulni az anyagi kötöttségektől. Ez az a 

folyamat, melyet a Védák előírnak.”34 

2.4.2.  A dharma-, artha-, kama- és moksa-szint a családoknál  

(G¥hamedh¦k követik a sástrák utasításai szerint)35 

A Srimad-Bhágavatam Kaªyapa Muni, egy családi probléma után mondja a 

következő verset feleségének, Aditinak: 

 

api v§kuªala° kiñcid      g¥he¢u g¥hamedhini 

dharmasy§rthasya k§masya      yatra yogo hy ayogin§m 

 

„Óh, feleségem, aki nagyon ragaszkodsz a családi élethez! Ha az ember megfelelően 

követi a vallás, az anyagi gyarapodás és az érzékkielégítés elveit a családi életben, tettei 

                                                 
33 Az ára forrása a védikus szentírások 
34 Śrīmad Bhagavatam 7. ének, 5. fejezet, 51. vers 
35 Megjegyzés: G¥hamedhin jelentése: „akit elégedetté tesz a családi élet, amely az érzékkielégítést szolgálja”. 
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épp olyan jók, mint a transzcendentalisták cselekedetei. Talán ezeknek az elveknek a 

követésében mutatkozott hiba?” 

A vershez fűzött magyarázatban többek között ez áll: 

„A védikus folyamat azonban mindent átfog, olyannyira, hogy az ember még a 

családos életben is végezheti tetteit a dharma, artha, kama és mok¢a szabályozó 

elveinek megfelelően. Az ember számára a cél a felszabadulás elérése kell, hogy 

legyen, mivel azonban nem képes azonnal felhagyni az érzékkielégítéssel, a sástrák36 

parancsolatai előírják, hogyan kövesse a vallás, az anyagi gyarapodás és az 

érzékkielégítés elveit.”37 

Az érzékkielégítés befejezésének folyamata akár több inkarnációt (életet) is igénybe 

vehet, mindenképpen indokolt bármilyen segítség, elsősorban a családosok számára, 

amely moksába való átmenet folyamatát felgyorsítja. A védikus asztrológia sokat 

segíthet azoknak, akik a dharma-, vagy artha-, vagy kama-szintjén vannak. 

 

11. ábra: Vaisnava családban élők lelki folyamatai 

A 11. ábra, a különböző családokban élők lelki folyamatairól szól, az anyagi 

kötöttségektől való megszabadulás után megérthetik az élet végső célját, a tattva-

jijnását. „Ebben az esetben a családi élet épp olyan jó, mint a jog¦ élete.”38 A családi 

élet, (pl.: polgári) keretében élők szintén közelebb kerülhetnek a végső célhoz. Mivel az 

itt élők többnyire nem követnek semmilyen vallási keretet, ezeknek sokat segíthet a 

                                                 
36 Sástra jelentése: cselekedeteinket szabályozó előírások, szabályok, törvények, amelyek nem szeghetők meg. 
37 Śrīmad Bhagavatam 2. ének, 6. fejezet, 5. vers. 
38

  Śrīmad Bhagavatam 8. ének, 16. fejezet, 5. vers. 
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védikus asztrológia a cél keresés támogatásában azzal, hogy feltárja a jelenlegi 

helyzetet, megmagyarázza a tennivalókat és jövőképet ad. 

„Az emberek általában vallásosságra, anyagi gyarapodásra és érzékkielégítésre 

vágynak, egy bhakta azonban nem akar mást, mint az Istenség Legfelsőbb 

Személyiségét szolgálni mind ebben, mind a következő életében. Az embereket 

általában e három dolog köti le, anélkül hogy a felszabadulás útjával törődnének.”
39

A 

legnehezebb dolog, feladni mindent, kiszakadni a megszokott környezetből és egy 

magasztos, új életcélnak szentelni a további életet. 

2.4.3.  A moksán túl 

A „… dharma-, az artha- és a kama-szintjén minden cselekedet az érzékkielégítést 

szolgálja, de amikor az ember eléri a mok¢át, a személytelen felszabadulás szintjét, 

akkor a Legfelsőbb létébe akar belemerülni. Ez azonban szintén csak érzékkielégítés. 

Ám amikor túljut a felszabadulás szintjén, azonnal az Úr társa lesz, hogy 

transzcendentális szerető szolgálatot végezhessen.”40 A személy eléri a bhakti-yoga útját 

és többé nem terhelik az anyagi kötöttségek, sem az érzékkielégítés. Ezt a távlatot, Isten 

társaságának elérését át lebegtetem meg minden tanítványom előtt mint elérendő, végső 

célt. 

2.4.4. Az anyagi gyarapodás valódi célja 

„tatr§pi mok¢a ev§rtha      §tyantikataye¢yate 

traivargyo 'rtho yato nitya°      k¥t§nta-bhaya-sa°yuta¤ 

A négy alapelv, a vallás, az anyagi gyarapodás, az érzékkielégítés és a 

felszabadulás közül a felszabadulást nagyon komolyan kell vennünk. A másik 

hármat a természet szigorú törvénye, a halál menthetetlenül elpusztítja.” 

A vers magyarázatának első része: „… a mok¢át, a felszabadulást nagyon 

komolyan kell vennünk, akár még a másik három dolog feláldozása árán is. Ahogy S¡ta 

Gosv§m¦ a ¼r¦mad-Bh§gavatam elején elmondja, a vallásos elvek nem az anyagi 

gyarapodás sikerén alapszanak. Mivel nagyon ragaszkodunk az érzékkielégítéshez, 

valamilyen gazdasági okból fordulunk Istenhez, vagy járunk valamilyen templomba. 

Ám az anyagi gyarapodás célja nem az érzékkielégítés. Mindent úgy kell elrendeznünk, 

hogy elérjük a felszabadulást.” 

                                                 
39

 Śrīmad Bhagavatam 8. ének, 16. fejezet, 5. vers. 
40

 Śrīmad Bhagavatam 4. ének, 8. fejezet, 61. vers 
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Ezt a következő magyarázat részlettel indokolja: 

 “Még ha valahogyan sok pénzt gyűjtünk is össze a bankban, és anyagi javakra 

teszünk szert, a halállal mindennek vége. A Bhagavad-gita azt írja, hogy a halál az 

Istenség Legfelsőbb Személyisége, aki végül mindent elvesz, amit a materialista 

összegyűjtött.”, másrészt “…Nem szabad nagy hangsúlyt fektetnünk a jámbor 

cselekedetekre, az anyagi gyarapodásra és az érzékkielégítésre, hanem azzal kell 

törődnünk, hogy eljussunk az Úr Vi¢£u lelki bolygóira, amelyek közül a legmagasabb 

rendű Goloka V¥nd§vana, ahol az Úr K¥¢£a él.”41 

Az anyagi cél akkor jó, ha nem az érzékkielégítést, hanem a vallásos rituálékat 

szolgálja (pl.: élelem beszerzése murtinak, és/vagy ruhával való ellátása), amelyek 

segítenek eljutni a moksa-szinthez, ahonnan közelebb kerülhetünk Śrī Kṛṣṇához, 

A legtöbb ember a vallásosság, anyagi gyarapodás és az érzékkielégítés bűvöletében 

él. Ebből a körfolyamatból úgy tud megszabadulni, ha anyagi erőforrásait a moksa 

elérésére koncentrálja. Ezt a vallásosság erősítésével, a Hare Kṛṣṇa mantra ismétlésével, 

meditációval és az érzékkielégítések csökkentésével érheti el. Moksa elérése csak az 

anyagi kötöttségektől való megszabadulást jelenti, de nem következik belőle az élet-

halál körforgástól (inkarnációktól) való megszabadulás. 

12. ábra: Isten felé vezető folyamat a bhakti-yoga útjáig 

                                                 
41

 Śrīmad Bhagavatam 4. ének, 22. fejezet, 35. vers 
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A 12. ábra a fejezet összefoglalása. A 3 alacsonyabb szint valamelyikén lévő 

személy éli mindennapjait, célzottan vallásos, anyagiakat szerez és gyűjt, többnyire 

családban él, mindez saját érzékkielégítését szolgálja. Majd egy esemény, egy családi 

történés rádöbbenti, hogy közelebb szeretni kerülni Istenhez. Anyagias vágyai nagy 

részével felhagy, dolgozik és a megszerzett anyagiakat az Úr szolgálatába állítja. Egy 

idő után, lehet, hogy néhány inkarnációval később, rájön, hogy még közelebb szeretne 

kerülni az Istenhez. A moksa-szinten már az odaadó szolgálatban él, közel a végső 

célhoz, de még nem képes teljesen az Urat szolgálni. Amikor külső segítséggel, 

elérkezik ez a pillanat, akkor a bhakti-joga útján eléri, hogy Krsna lótuszlábai előtt, az Ő 

társaságában legyen. 

2.5. A kötőerők és hatásuk a mentális test összetevőire 

A kötőerők szintén szerepelnek a védikus asztrológia, azon belül a Holdházak 

tulajdonságinak kelléktárában. A különböző asztrológiai kézikönyvek, írások csak 

említik mint hatóerőt, energiát, de nem adnak semmilyen magyarázatot azok eredeti 

forrásáról és valódi hatásairól. E fejezet összekapcsolja a kötőerők forrását az 

alkalmazással, a szentírásokat az asztrológiával, szem előtt tartva azt, hogy e fejezet 

tartalma is a képletelemzéseknél kerül majd alkalmazásra. 

2.5.1. A kötőerők felosztása és hatásuk 

Az öt elemből (éter, tűz, föld, levegő, víz) álló durva anyagi test az örök idő [kala], a 

cselekedet [karma] és az anyagi természet kötőerői [a gu£ák] irányítása alatt állnak. 

„A feltételekhez kötött élőlény teljes mértékben az anyagi természet irányítása alatt 

áll, amelyet az örök idő és a természet különféle kötőerőinek irányítása alatt végzett 

cselekedetek képviselnek. A természetnek három anyagi kötőereje van: a jóság, a 

szenvedély és a tudatlanság.”
42

 

- A személyre, eredeti tudatállapotában, csak a jóság kötőereje (szattva-guna) hat. 

Minden rendben van körülötte, eltűnnek illúziói, elméje kiegyensúlyozott. 

- A szenvedély kötőerejében (rajo-guna) az ember csak a durva fizikai ingereket 

érzékeli. Boldogságvágyát csak a szűk környezete táplálja, nincs belső békéje, 

zabolálatlanság mozgatja. Bizonytalanság és az érzéki élvezetek jellemzik életét. 
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 Śrīmad Bhagavatam 1. ének, 13. fejezet, 46. vers, magyarázat 



Önismeret a védikus asztrológia tükrében 

32 

 

- A tudatlanság (tamo-guna) hatására nem tudja valójában milyen saját, igazi 

természete. Érzéketlenné válik minden iránt (mások szenvedése, öröme). Nem tudja, 

hogy saját anyagi valóságán lehetnek az életben magasabb rendű célok is. Önmagát 

testével azonosítja. 

Tóth-Soma, L. (2005.) szerint, ha a személy figyeli saját mentális testének változását, 

könnyebben fejlesztheti személyiségét. A finomfizikai test közvetít a durvafizikai test és 

az eredeti tudat között.
43

 A kötőerők meghatározzák és változatossá teszik az emberek 

tulajdonságait. Tóth-Soma, L. (2005.) szerint ezek az erők, amelyek kevert formában 

vannak általában jelen, felelősek a természet megfelelő működéséért.
44

 A sokféle 

erőkombináció a tulajdonságok végtelen sorát hozza létre. Például a védikus 

asztrológia, a 27 Holdházban 27 féle (3
3
 variáció) kötőerő variációt használ, de még ez 

sem fejezi ki azt a tulajdonság variáció mennyiséget, amennyi valójában előfordul. 

2.5.2. Kötőerők hatása a mentális test összetevőire 

A kötőerők működését két szentírás (Bhagavad-gita és a Srimad Bhagavatam) is 

részletesen tárgyalja. A kötőerők hatását 24 tényező ismertetésén keresztül mutatják 

be.
45

 A tényezőket sorszámozva és a szentírás forrásokkal feltüntetve az 1. számú 

függelékben helyeztem el. Ezek átfogják az élet összes területét, megmutatva azt, hogy 

a kötőerők a különböző életterületeken milyen hatást fejtenek, így milyen befolyással 

vannak a személyiség alakulására, fejlődésére. Annak ismerete, hogy egy személynél 

mely kötőerő, vagy azok milyen összetétele, kombinációja hat, az asztrológiai 

elemzéseknél nagyon lényeges, Adott születési képlet esetén, a kötőerő az, ami a 

személy egyik társa lehet a hozott élethelyzetből való kiemelkedésre. A Holdházak, 

szintén fontos tulajdonságcsoportját alkotják. Az egyes kötőerők különbözőképpen 

befolyásolják a finomfizikai test összetevőinek működését és a tudatot. Úr Caitanya 

tanításában a szent írásokban található vonatkozó részleteket magyarázza el, ezeket 

Tóth-Soma László táblázatos formába öntötte. Ebben a fejezetben a kötőerőknek a 

személyiség finom fizikai összetevőire gyakorolt hatását mutatom be. Megvizsgálom, 

hogy az egyes területeken (tényezők) a hamis egora, az elmére és intelligenciára a 

kötőerők milyen hatást fejtenek ki és ez milyen tulajdonságokon, csoportokon 

jelentkezik. A vizsgálat kiindulási alapjául Tóth-Soma (2005.) táblázatát használtam. 

                                                 
43

 Dr. Tóth-Soma László: Személyiségfejlesztés felsőfokon, Lál Kiadó, 2005.: 34-36. 
44

 Tóth-Soma László: Személyiségfejlesztés felsőfokon, Lál Kiadó, 2005.: 55. 
45

 A felosztás az 1. számú függelékben található, 4 oszlopos táblázat. 
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Ezt a személyiségfejlődés vizsgálatának szempontjából kiegészítettem a finomfizikai 

összetevőkkel és az azokra jellemző személyiségjegy-tulajdonságcsoportokkal
46

. Így, 

olyan táblázatot kaptam, ami a mentális test egyes összetevőire gyakorolt kötőerőhatást 

mutatja be elsősorban. A tényezőket itt az 1. számú függelék szerinti sorszámozással 

lehet azonosítani. Így a táblázat tényezők szerinti kezelése kisség nehézkes, de a 

szakdolgozat formai előírásai nem teszik elehető, hogy a tényezők és az azokkal 

kapcsolatos eredmények egy táblázatban szerepeljenek. Például a 2. számú 

függelékben, a 18 –as tényezőhöz (a személy életszemlélete) az intelligencia mezőhöz 2 

tulajdonságcsoport tartozik: Életszemlélet és a Viszonya az igazsághoz. A táblázatban, a 

mellérendelt, utolsó 3 oszlopból látható, hogy a csoportokra gyakorolt kötőerők hatására 

milyen lesz az intelligencia. Szatvikus hatásra a „Külső és belső tisztaságra való igény”, 

radzsastikusra  „Kizárólagos hit a fizikai valóságban és a relatív igazságokban”, 

tamasztikusra „Hamis meggyőződése van saját véleményének kizárólagos igazáról” 

kijelentés található. Világosan látható, hogy alakul az intelligencia, azon belül az 

igazsághoz való viszony, a személyre ható kötőerő hatására. Az asztrológiai 

elemzéseknél valamely állításnak igaz vagy hamis voltát sokoldalúan meg kell 

vizsgálni, a kötőerők hatásának ez a felosztása könnyebbé teszi a más elemzési 

részekkel való összehasonlíthatóságot. 

  

                                                 
46 2-5. számú függelék, amely a szentírások, valamint Tóth-Soma, L.: Személyiségfejlesztés felsőfokon, Lál Kiadó, 2005. 58-75.o. 

felhasználásával készült. A függelékek a finomfizikai test összetevőit tekinti táblázati sorrendi szempontjából elsődlegesnek, ezért 

egy adott tényezőszám (táblázatban tényszám) többször is előfordulhat. A 2-5. függelékek oszlopaiban található rövidítések 

jelentése, magyarázata; Tényszám: tényező száma, amelyekhez rendelt meghatározások az 1. számú függelékben találhatók; FFT és 

DFT: finomfizikai test és durvafizikai test rövidítése. 
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3. Előző élet(ek)ből hozott minőség (isteni, emberi, ördögi)  

3.1.1. A reinkarnáció (lélekvándorlás) és a karma (tett) törvénye 

itt most elkezdtél a védikus asztrológiáról beszélni. miért? kellene egy néhány mondatos 

átvezetés. Mindkét törvény alapvető fontosságú a védikus asztrológiában, az elemzési 

szabályok többségének elválaszthatatlan része. Fontos, hogy a szentírások, mint 

mindennek az alapja, és az alkalmazás itt is kapcsolódjanak. A Bhagavad-g¦t§ így ír a 

reinkarnációról: „Amint a megtestesült lélek állandóan vándorol ebben a testben a 

gyermekkortól a serdülõkoron át az öregkorig, a halál pillanatában is egy másik testbe 

költözik. A józan embert azonban nem téveszti meg az efféle változás.”47 Az Úr K¥¢£a 

így szól a lélekvándorlásról: „Te, Én és mindannyian-mind léteztünk a múltban, még 

mindig létezünk, és létünket folytatni is fogjuk.”48 A születés, a lélek örök életében, a 

következő szakasz kezdete, a halál a szakasz vége, amit az újabb folytatás követ. Az 

egyik „köntösből” a másikba költözve viszünk valami maradandót? „A karma törvénye 

általánosságban az, hogy az ember tettei alapján elnyeri annak eredményét, de 

különleges esetekben az Úr akaratából ezek a következmények meg is változhatnak. Ezt 

a változást egyedül az Úr akarata hozhatja létre, és semmi más.”49 

A karmik gyümölcsöző cselekedeteket hajtanak végre, nem járnak a bhakti-joga 

útján, de a karma hatása alól nem bújhatnak el. Erről a K¥¢£a könyv így ír: „…mivel a 

karma, a gyümölcsözõ cselekedetek magja ott van a szívében, és gyümölcsöt hoz, 

mihelyt alkalom adódik rá.” . „…Ha egy karm¦ áldásos tetteket hajt végre, a felsõbb 

bolygókra emelkedhet, ha pedig bûnös tetteket követ el, pokoli életfeltételek közé 

kerül.” 50 Az asztrológia tanfolyam hallgatói is tulajdonképpen karmik, ha áldásos tettet 

hajtanak végre, akkor számukra is lehetséges a magasabb bolygókra való emelkedés. 

Cselekedeteknek kétféle következménye van: felemelkedés vagy pokolra jutás. 

Születés és a halál állandó körforgása során a lélek újabb és újabb testet ölt, kijelölt 

feladatait teljesíti, közben újabb vágyai támadnak. Az inkarnáció során elvégzett tettek 

értékelése alapján további feladatokat kap(hat). „Ki mint vet, úgy arat”. 

OkOkozat, Akció Reakció, Büntetés  Jutalmazás 

                                                 
47

 Bhagavad-g¦t§ 2.13 
48 ¼r¦la Prabhup§da: Úton önmagunk felé 
49 Srimad-Bhagavatam 1.13.43 
50

 K¥¢£a könyv, 88. fejezet  
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Előző életből hozott tulajdonságok, életminőségek, tettek láthatók a születési 

képletben, ezért fontos az eredeti reinkarnáció és a karma törvény tanulmányozása, 

megértése. 

3.1.2. Félistenek, démonok, r§ksasák 

A szakdolgozat szempontjából nagyon fontos al 

fejezet, mert vizsgálatom tárgyát azok a Holdházak, illetve az abban elhelyezkedő 

bolygók viszonya képezi, amelyeknek az előző életből hozott minősége r§ksasa. A 

félistenek (szanszkritül dev§) és a démonok meghatározását a védikus szentírásokban és 

azon kívüli  forrásokban is megtalálhatjuk. 

3.1.2.1. Védikus szentírások alapján 

Srimad-Bhagavatam szerint az előző inkarnáció cselekedeteinek következménye a 

jelenlegi élet rossz vagy jó gyümölcse: „Ebben a világban az ember kimagasló 

helyzetbe kerülhet, ha elõkelõ családban születik meg, ha mûvelt, szép vagy nagyon 

gazdag. Ezek az elõzõ életben elkövetett jámbor cselekedetekért járó ajándékok, melyek 

azonban véget érnek, amint a jámbor tettek raktára kimerül. Ha ragaszkodunk a jámbor 

tettekhez, következõ életünkben megkaphatjuk ezeket a világi lehetõségeket, és 

megszülethetünk a mennyei bolygókon.”
51

 Az előző és a jelenlegi élet jutalmát élvezi 

vagy szenvedi az ember. Ha az előző életről kap valamilyen útmutatást, jobban 

megismerheti önmagát, ez hozzásegítheti jelen életbeli változtatásához. 

Úr K¥¢£a ezt mondja: „… kétféle teremtett lény van ebben a világban: az egyiket 

isteninek, a másikat démoninak hívják.”52 A két véglet között található az emberi 

minőség. A félistenek és démonok között az a különbség, hogy a félistenek 

engedelmeskednek a védikus parancsoknak, míg a démonok saját akaratuk szerint 

tevékenykednek. Az Úr K¥¢£a megbízott a félistenekben, rájuk bízta az anyagi világ, a 

természet irányítását. Például Yamára a halált, a büntetést; Vivasvanra a Napot; 

Indradevára az esõ irányítását; Kuverára a félistenek kincseit; Dharmára, a vallást stb.53 

A félistenek mindenben követik az Úr parancsait, szabályait, imádják és Isten 

személyiségéhez szeretnének hasonlítani, aki jó, gondoskodó, természetre vigyázó, 

igazmondó, tiszta. Tehát az isteni minőségben született emberre az „… igazmondás, az 
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 Srimad-Bhagavatam 5. 11. 2 
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 Bhagavad-g¦t§16. 6. 
53

 Srimad-Bhagavatam,.3.21.51. és 4.14.26-27. 
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elme kiegyensúlyozottsága, tisztaság, az érzékek szabályozása, őszinteség, alapvető 

tudás, istenhit, tudományos ismeret, a jóság minősége (mivel nappal születnek) 

jellemző”54, ugyanakkor ehhez némi szenvedély és tökéletlenség is járhat (nem lehet 

senki olyan tökéletes mint Isten!). 

A gonosztevő (r§k¢asa, európai kifejezéssel ördögi) minőségben lévőt a halál istene 

bünteti meg, a különösen bűnös lelkekre, a test levetése után, „… különféle 

büntetéseket ró ki”.55 Śrīla Prabhupāda magyarázata szerint a tudatlanság hatása alatt 

állók szellemeket és kísérteteket imádnak (pl.: fába költözött szellem, sátánizmus stb.), 

ezt alátámasztja az is, hogy éjjel, a tudatlanság idejében születnek. A védikus kultúra a 

r§k¢asák születését a szabályozatlan szexuális kapcsolathoz, a nem tervezett 

gyermekáldáshoz is köti. Ha a szülõk nem követik a születést szabályozó védikus 

elveket, akkor a szabályozatlan szexuális életbõl született utódokat démonoknak vagy 

r§k¢asáknak nevezik. A Kali-korszakban sok r§k¢asa típusú ember születik, mert most 

a szexuális életben nincs fegyelem.56 ASrimad Bhagavatam ma is érvényes gondolatot ír 

le a r§k¢asa minõségû emberrel kapcsolatban: „Az állam emberei mindig olyanok, mint 

a vérengzõ démonok, akiket r§k¢asáknak [emberevõknek] neveznek. Néha a 

feltételekhez kötött lélek ellen fordulnak, s elveszik minden összegyûjtött kincsét. Élete 

során összekuporgatott vagyonától megfosztva a feltételekhez kötött lélek elveszti 

minden lelkesedését, sõt olyan, mintha az élete is véget ért volna.”57 Jellemzõ a 

szentírások idõállóságára, hogy a benne foglaltak érvényessége ma is 

megkérdõjelezhetetlen! Az idézetből kiderül, hogy a minõséget képviselõ kérlelhetetlen, 

kíméletlen, felsõbbrendûnek érzi magát [állam embere] és ezt kivetíti a másik 

személyre, nincs együttérzõ képessége, végtelenül gonosz, harácsoló, nem mérlegel, 

csak cselekszik. Az emberevés nem csak szó szerint értendõ, ha ellehetetlenítenek 

valakit, megszüntetik az életéhez szükséges anyagi feltételeit, az olyan, mintha felfalták 

volna. 

A szenvedély kötőerejében élők imádatának középpontjában különféle démonikus 

személyek állnak. A démoni (§sura) minőség olyan emberekre utal, akik ellenségesek 

Istennel, és/vagy bizonytalanok létében. 

                                                 
54 Caitanya Caritamrta, Adi-lila, 5. 22. 
55 Bhagavad-g¦t§, 10.29. 
56 Bhagavad-g¦t§, Előszók 1. 
57 Srimad-Bhagavatam 5.14.16. 
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3.1.2.2. A védikus szentírásokon kívüli források alapján 

Tekintsük át milyen hitek, hiedelmek, tévhitek találhatók a démonról, r§k¢asáról. 

Heilmann Domi így ír a démonról és r§k¢asáról: 

 a görög démon szó jelentése lélek, vagy szellem, eredetileg semmilyen negatív 

jelentést nem hordoz. Minden ősi közel-keleti, arábiai és zsidó vallásban, sőt a 

keresztény vallás különböző ágaiban is jelen van, mint „tisztátalan lélek”. Keresztény 

nézetek szerint a démon „megidézett, irányított spirituális entitás, egy részük a bukott 

angyalok közül került ki”. A démon forrása megtalálható mind az európai, mind a 

védikus irodalomban. 

 A r§k¢asát: „... gyakran emberevőnek is nevezik. Olyan szellem, mely előszeretettel 

dúl fel sírokat, száll meg embereket. Körmeik mérgezőek. Emberi hússal és romlott 

étellel táplálkoznak. Alakváltók, varázslók, illúzionisták.”
58

 Az emberevés, emberi 

hússal való táplálkozás igazolása a Srimad-Bhagavatam 9. ének, 9. fejezet, 20-21. 

versben megtalálható. 

 Marianna von Birken így ír r§k¢asáról:”… Jelentése: ünnepelt. Ezek a félistenek 

leginkább a legendákban tűntek fel. Éjjelente vándoroltak, agyaraik voltak és vért 

ittak. Legjobban gyermekeket és terhes nõket szerettek megtámadni. (India)”59 A 

Srimad-Bhagavatam 10. ének, 4. fejezet, 15. versben saját gyerekét megeszi a 

r§k¢asa. 

A ”Legendák nyomában” szerint a r§k¢asa egy ősi hindu teremtmény (démon vagy 

szellem), emberek húsából táplálkozik, láthatatlanná válik, ha szükséges. „Hogy 

bemehessen egy házba, és enni tudjon, engedélyt kell kérni az ott lakók valamelyikétől, 

ezért általában bohócnak álcázza magát, hogy a gyermekek által könnyebb legyen a 

bejutás. Elpusztítani csupán egy réz tőrrel lehet.”
60

 Az állítás eleje a fentiek alapján 

igazolható, de a vége fantázia terméke 

„A legijesztőbb lények” szerint a r§k¢asa a Hindu és a Buddhista irodalomban 

található gonosz démon. A Brahma jobb lábából teremtették, „úgy tartja a néphit, hogy 

a r§k¢asa a gyilkos, ámokfutó emberek második inkarnációja”. Varázslók, alakváltók, 

veszélyesek, mindig éhesek, „éles fogaik pedig borzalmas kínokat okoznak az 

embereknek, akiket felfalnak”. Megemlít két közismert r§k¢asát: R§va£át a 

                                                 
58 Külső forrás3: Heilmann Domi: Démonok a vallásokban, 2014.,  
59 Marianna von Birken: Ázsia, Kis-Ázsia, Babilon és a Közelkelet vámpírjai, 2009.,  
60

  A "fehér ruhás nő" szelleme fehér ruhás, 2010. 

http://ekhanomidan.blogspot.com/2009/12/azsia-kis-azsia-babilon-es-kozelkelet.html
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Ramayanából és Hidimbit a Mahabharátából. Az előzőnek tíz feje és szája volt, 

elrabolta S¦t§t, az Úr R§macandra feleségét. Nagy küzdelemben az Úr R§macandra 

kiszabadította és megölte a r§k¢asát. Hidimbiről szóló történet szerint, „a r§k¢asik 

(nőnemű) képesek párosodni az emberekkel. A Mahabharatában Hidimbi, Hidimba 

r§k¢asa testvére, a hős Bhimával létesített szexuális kapcsolatot. Ebből született meg a 

félig r§k¢asa Gha±otkaca, aki meghalt a kuruksetrai küzdelemben.
61

  A r§k¢asa 

teremtése a Srimad-Bhagavatam 3. ének, 20. fejezet, 22. versben megtalálható. A 

Ramayana és Mahabharatából vett részletek pontosak. A 10 fejű R§va£áról, a r§k¢asák 

királyáról, pl.: a Srimad Bhagavatam 3. ének, 20. fejezet, 22. versben szintén található 

utalás. 

Salem, Jimmy Wales forrásának felhasználásával írja, hogy r§k¢asa alakváltó 

démongoblin. „Gyakran szörnyek, állatok vagy vonzó nők akik elcsábítják az ’ártatlan’ 

férfiakat, hogy megegyék. Agyarai vannak, ronda szemei, vastag szemöldöke, bika feje, 

nagy pocakja, gubancos haja és hátrahajló kezei. Leprát tudnak előidézni, halottat 

éleszteni és regenerálni a levágott végtagot.”62 Ennek védikus forrását nem sikerült 

megtalálni, ez az írás is valószínűleg fantázia terméke. 

A r§k¢asa minőségből a fenti irodalomforrások csak a véres, emberevő tulajdonságot 

hangsúlyozzák,a többire nincs utalás. Az igazolást nyert tulajdonságokat a szakdolgozat 

szempontjából nem tartottam fontosnak. Bár nem hagyható figyelmen kívül az a 

körülmény, hogy az emberek népes csoportjában találunk bűnözésre hajlamosakat és 

bűnözőket is. Az ijesztő és véres cselekedetek utalnak a fenti személyek 

tulajdonságaira. Említést tettem a különösen nagy bűnösök megbüntetéséről, az éppen 

ezt a kört célozta. Ez alapján a r§k¢asa minőségű ember még lehet gonosz, gyilkos, 

tolvaj, erőszakos is. 

3.1.3.  A születési minőség63 (isteni, emberi, démoni) hatása az 

önismeretre 

A Srimad-Bhagavatam a születési minőségről ezt írja: „Mindenki a következõ három 

kategória egyikében születik meg: dev§-ga£a64 [isteni], ma£u¢ya-ga£a [emberi] és 

r§kṣasa-ga£a [ördögi]. Az univerzum különbözõ részein félistenek és démonok élnek, 

                                                 
61 noiportal.hu alapján, A legijesztőbb lények, 2014. 
62 Jimmy Wales: Predator mint faj, 2010., és Salem: Tündérek és erdei lények, 2010.,  
63 Egyes források temperamentumnak, vérmérsékletnek, vagy a létező rangjának fordítják. 
64 ga£a  jelentése, kategória, csoport, raj 
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és az emberi társadalomban is vannak, akik a félistenekhez, míg mások a démonokhoz 

hasonlítanak.”65 

Kárpáti Gábor Csaba (2012.) arról tesz említést, hogy a szülött „… milyen volt előző 

életében (ember, déva [isten] vagy raksasa [démon]). A holdházak meghatározzák az 

ember főbb életcélját, sőt még nevének kezdőbetűit is.”
66

 

- Az isteni (dev§n, vagy magyarosan déva) minőségben megszülető az előző életében 

félistenként vagy annak megfelelő minőségben élt. Személyiségét áthatja a Legfelső Úr 

szolgálatának vágya, az előírt szabályok szerint él. Gyakran tart önvizsgálatot és hibáit 

imával, mantrázással, yogával igyekszik kiküszöbölni. Már alig hat rá az anyagi világ 

csillogása, csábítása. Célja az önzetlen szolgálat elérése és visszakerülni az Úr 

lótuszlábai elé. Ha letér az útjáról, akkor a következő életében ismét emberi minőségben 

születik újjá. 

- A r§k¢asa/démon minőséget hordozó nem ismeri el és nem tartja be az Úr szabályait. 

Természetesen az asztrológia az ősi szabályokat és elveket a mai kor emberére 

alkalmazza, így a gonosz, a rossz tágabb értelmet nyer. Céltalan, dologtalan, tunya, 

kérlelhetetlen, kíméletlen, felsõbbrendûnek érzi magát [ahogy az állam embere is] és ezt 

kivetíti a másik személyre, nincs együttérzõ képessége. Nem törődik mások érzéseivel, 

romboló, behálózó, kapaszkodó, érzéketlen, önhit, büszke, sok esetben különlegesség 

érzete van, önérdekű, tökéletességre törő, anyagiakat hajszoló, becsvágyó, veszekedő, 

vitatkozó. Súlyosabb esetben tolvaj, végtelenül gonosz, nem mérlegel csak cselekszik 

(gyilkos is lehet). Cselekedeteiben bizonytalan, meglehet, hogy élete során gonosz 

tette(ke)t is végrehajt. Ragaszkodik az anyagiakhoz. A fenti tulajdonságok csoportba 

rendezettek és összesen 9 Holdházhoz tartoznak. A tulajdonságcsoportokból a 

személynél attól függően jelennek meg az egyes jellemzők, hogy éppen milyen 

fejlõdési szinten áll. Legnehezebb a személy helyzete akkor, ha bolygóinak zöme 

r§k¢asa Holdházban foglal helyet születésekor. Ha fokozatosan ledolgozza vonatkozó 

karmáját, akkor a r§k¢asa minõség hatása is csökken, illetve megszünhet. Nem könnyű 

feladat, sok munkával jár ezt a minőséget, akárcsak emberire változtatni. Ha nem 

sikerül, akkor a lélek, akár a következő inkarnációban már, állatias szintre süllyedhet 

- Az emberi (ma£usya) minőség: Mivel az ember sokféle, ezért egy mindent átfogó, 

általános összefoglalót adni nehéz. Az emberek hosszú idők óta kialakult, 

                                                 
65 Srimad-Bhagavatam 9. ének 18. fejezet 23. vers 
66 Kárpáti Gábor Csaba: A Hold és az Ő házai, 2012. 



Önismeret a védikus asztrológia tükrében 

40 

 

meghatározott séma szerint élnek, feladatuk van, általában családban élnek, többnyire 

gyereke(ke)t nevelnek, vallásosak, valamilyen hitet követnek, vagy ellenkezőleg. Ezt a 

szentírások is hasonlóan írják: „Ebben az anyagi világban az embernek létfenntartása 

érdekében dolgoznia kell. Az emberi társadalom az emberek elfoglaltsága alapján négy 

társadalmi rendre oszlik: br§hma£ákra, k¢atriyákra, vaiªyákra és ª¡drákra. A 

br§hma£ák, vagyis az értelmiségi réteg egy bizonyos fajta munkát végez, a k¢atriyák, a 

vezetõ tisztséget betöltõk egy másfélét, s a kereskedõk és a kétkezi munkások is mind 

saját kötelességüket végzik. Az emberi társadalomban a létfenntartása végett 

mindenkinek végeznie kell valamilyen munkát, legyen akár munkás, akár kereskedõ, 

vezetõ tisztviselõ vagy földmûves, s így van ez még azok esetében is, akik a 

legelõkelõbb rétegekhez tartoznak, írók, tudósok vagy épp teológusok.”67 A Védák azt 

is megmutatják, hogy a társadalomba tagozódott ember alacsonyabb szinten a „… 

vallás, az anyagi kényelem és a szabályokhoz kötött érzékkielégítés ” útját járhatja, és 

megtanít egy módszert, amellyel ebből az örökös körforgásból kiléphet, és elindulhat a 

végső cél felé. Nagyon lényeges, hogy az érzékkielégítés szabályokhoz kötött, nem 

tetszőleges, egyedi! A családosokra vonatkozó elvekről a Bhagavad-gita így ír: „A 

családosok, akik számára engedélyezett bizonyos fokú érzékkielégítés, nagy 

önmegtartóztatással teszik azt. A nemi élvezet, az alkohol- és kábítószerfogyasztás, a 

húsevés az emberi társadalomban általánosan megmutatkozó tendenciák, ám a 

szabályokat követõ családfenntartó nem merül a korlátlan szexuális élet és a többi 

érzékkielégítés élvezetébe. Az olyan házasság, amelynek alapját a vallásos élet jelenti, 

minden civilizált társadalomban megtalálható, mert ez a korlátozott nemi élet útja. Ez a 

korlátozott, ragaszkodás nélküli nemi élet szintén egyfajta yajña [áldozat], mert a 

mértékletes házasember a magasabb rendû transzcendentális élet érdekében feláldozza 

az érzékkielégítésre irányuló általános hajlamát.” Tehát önmegtartóztatással végzett 

érzékkielégítés (nem fogyaszt alkoholt, kábítószert, húst) és céltudatos nemi élet 

jellemezze, családját tervezze, vallásos szellemben nevelje gyermekeit, az apa ne 

kövesse a jelenlegi társadalmi tendenciákat, ez a szentírások elvárása. 

A mai társadalmak embere általában nem követi a fenti szabályokat, kevéssé korlátozza 

érzékkielégítését, a család nem minden esetben tervezett, a szexualitás alig korlátozott 

és materialista. Milyennek tekinthető akkor most az emberi minőség? Tóth-Soma 

László (2005.) könyvében, W. Frawley nyomán készült, önértékelő tesztet ismertet 

                                                 
67 Bhagavad-gita, Előszók 3. 
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részletesen. Megemlíti, ha az emberek többsége kitöltené, akkor a rajastikus 

tulajdonságok dominálnának, vagyis jelenleg szenvedélyesnek mondható az emberi 

minőség.
68

 Az elsődleges ok a körülöttünk lévő politikai, gazdasági és társadalmi 

környezetben található meg. Pénzcentrikus, rohanó élet, lélektelenség, nincs semmire 

sem idő. A feladat itt is adott: az emberi minőséget istenire kell váltani. 

                                                 
68 Tóth-Soma László: Személyiségfejlesztés felsőfokon, Lál Kiadó, Somogyvámos, 2005. 51-54. o. 
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4. Védikus asztrológia 

Az indiai asztrológia a védikus irodalom, azon belül a Vedangák és a Jyotish részét 

képezi. Elsősorban a karma és a reinkarnáció törvényeire támaszkodik, a Jyotish részeit 

társtudományként használja fel. Olyan tudományos módszer, amely több ezer év óta 

nem vesztette el aktualitását. A személy megszületésekor az égbolton található 

csillaglenyomat tartalmazza a szülött hozott és jövőbeni tulajdonságait, feladatait. Ez az 

összetett, bonyolult kódrendszer, amelyhez a két törvény (karma, reinkarnáció) az 

alapot, a csillagászat és a matematika a bolygók mozgását, a Környezet, Kinézet és 

Kérdések ágak a személy tulajdonságait adja, a kódfejtéshez szükséges még az elemző 

intuíciója és nem kevés logikai készsége. A módszer ma is használható, hogy az 

emberek jobban megértsék önmagukat. 

Az Alapfokú Védikus Asztrológia tanfolyam, elektronikus jegyzete szerint „… 

újjászületésünkkor meglévő adósságaink, hozott 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, vagy kikerülhetjük az akadályokat. A 

nehéz fázisokon átsegítenek a Mantrák, a szent imák, joga.”
69
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 Saródy Judit: Alapfokú Védikus Asztrológia tanfolyam, Elektronikus jegyzet, 2013., 13. o. 
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13. ábra: Az indiai asztrológia helye a védikus tudományokban
70 

A szakdolgozatnak nem célja a védikus asztrológia minden részletének ismertetése. 

Elsősorban az önismerettel szorosan összefüggésbe hozható elemeket és módszereket 

ismertetem. Az asztrológia alapjait vázlatosan ismertetem, illetve ismertnek tekintem.
71

 

                                                 
70

 Forrás: Gaura Kṛṣ£a D§sa/Tóth-Soma, László — Mañjar¦ Dev¦ D§s¦/Magyar, Márta — ¼ac¦s¡ta 

D§sa/Tóth, Zoltán: Bevezetés a védikus szentírásokba, Védikus Tudás 14 könyve táblázat, 60-61. o., 

BHF, 2013. (Védákról, Védangákról szóló tananyag). 
71

 A Zodiákus, házak, Aszcendens és a bolygók megtalálhatók pl.: 

- Gauranga Das: Védikus asztrológia kézikönyve, 1. fejezet, Lál Kiadó, 1999., 

- M. Schmieke: Védikus asztrológia, 1. és 2. lecke, Bioenergetic Kft., 2003. , 

- Geoffrey Pearce: Védikus asztrológia, 8., 9. és 11. fejezet, Filozófiai Gyakorlati Iskolája, 2010., 

- Komilla Sutton: Indische Astrologie Grundlagen der vedischen Horoskopdeutung, Nakshatra,. 37-

211.seite, Ebertin, Freiburg im Breisgau, 1999. 

Siebelt Meyer (Jyotish Shastri): Grosses Handbuch der Vedischen Astrologie, 2,3,4 und 5. Kapitel, 

Windpferd Verlagsgeselschaft mbH, Aitrang, 23-59. seite, 2003. 
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4.1. A védikus asztrológia áttekintése 

4.1.1. Főtérkép és részei 

 

14. ábra: A születési képlet (rasi) ábrázolása Dél-indiai módszerrel 

A rasi (főtérkép) részei: 

- Zodiákus, amely 12 csillagjegyet tartalmaz (Kos, Bika, Ikrek, Rák, Oroszlán, Szűz, 

Mérleg, Skorpió, Nyilas, Bak, Vízöntő és a Halak). Kisebb sárga téglalap jelöli őket. 

Rövidítésük nevük 1. és 2. betűjéből áll. A kis télalapok bal alsó sarkában, barna 

betűkkel található meg. Helyük a főtérképen állandó, a Kos a felső sorban, balról a 

második, a többi csillagjegy a fenti felsorolásnak megfelelően, az óramutató járásának 

irányában helyezkedik el. Minden csillagjegy más és más életterületet, tulajdonságot 

jelöl. Minden jegynek van uralkodó bolygója, ami befolyásolja a jegy képletben 

elérhető minőségét. A főtérkép 360°-ra van felosztva. Egy csillagjegy 360°:12=30°-ot 

fog át. 
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- Aszcendens (szanszkritül lagna): a Zodiákus (állatövi jegyek) azon fokát jelenti, 

amelyik a keleti horizonton feltűnik ott
72

 és abban az idő pillanatban, amire a kérdéses 

képletet felállítjuk A képletkészítéshez szükséges és fontos adatok: születési hely, év, 

hó, nap, óra, perc. Az életutat jelöli ki. Vizsgálata nagyon fontos! A rasiban
73

 

valamelyik sárga téglalap, bal alsó sarkában elhelyezett 2 párhuzamos barna vonallal 

jelöljük. 

- Házak (Bhava): 12 ház (főház) van. Az Aszcendens jelöli mindig az 1. házat, innen 

számítjuk a többi házat. Külön nem jelöljük ezeket, mindig ki kell számítani, az egyik, 

vagy a másik ház egy adott képletben hol található. Illeszkedésük alapján mindig 

társulnak valamelyik csillagjegyhez, így az uralkodó bolygójuk éppen az lesz, ami a 

társult csillagjegyé. A jegyekhez hasonlóan 30°ot foglalnak el a főtérkép 360°-ából, 

szintén életterületeket, tulajdonságokat jelölnek. A csillagjegy és az adott ház egymásra 

hatással van és befolyásolják az általuk képviselt entitásokat, területeket. 

- Bolygók (graha): A Nap, Hold, Saturnus, Jupiter, Merkúr, Vénusz Mars és a 2 

Holdcsomópont a Rahu és a Ketu. Szokásos még 3 külső bolygót, a Neptunuszt, a Plútót 

és az Uránuszt is idesorolni.
74

 Jelölésük a térképen nevük első két kezdőbetűjéből 

képzett, kék színnel írt, rövidítés. A két betű mellett, 2 bolygónál „R” betű (latin 

eredetű, retrográd=visszafelé ható) is szerepel. Azt jelöli, hogy a bolygó látszólagosan, 

mintha visszafelé keringene pályáján bizonyos ideig, majd tovább folytatja keringését. 

Asztrológiailag visszatérő problémát jelent. A bolygók elhelyezkedése, a főtérképen 

fokra éppen ott lesz, ahol születéskor az égbolton álltak. Az egymással szemben lévő 

bolygók kölcsönösen erősítik, vagy éppen gyengítik egymás hatását (pl.: 1-es – 7-es ház 

tengelyt alkot). Minden bolygónak saját karaktere van, ezért akármelyik csillagjegy-ház 

pároshoz kerül, azok tulajdonságait, hatásukat jelentősen befolyásolja. 

4.1.2. Holdházak
75

 és jellemzőik 

A szakdolgozat fő témája a Holdházakra épül, ezért ezt részletesen tárgyalom. 

A Föld felett látható csillagos égbolton helyet foglaló csillagképek, messzebb 

találhatók, mint a Zodiákus jegyek. Hatásuk szintén nagyon érezhető, az elemzés 

számtalan variációját kínálják, figyelembe véve a 12 Zodiákus-jegy, a 12 ház, az 

                                                 
72 A főtérképmintában nem tüntettem fel a fokokat sem az Aszcendensnél, sem a bolygók helyzeténél. 
73 A védikus asztrológiában a születési képletet hívják így. 
74 A 3 külső bolygó a főtérképmintán nem látható. 
75 Eredeti nevük  nak¢atra. Alháznak is hívják őket.  
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Aszcendens és a 9 belső- és 3 külső bolygó hatását is. 27
76

 nak¢atrát használ a védikus 

asztrológia. A főtérképen egy Holdház 360°:27=13°20’-et foglal el. Egy főházban, 

29°60’:13°20’=2 maradék 3°20, 2 teljes alház foglal helyet és marad 3°20’. A 

következő alház már 2 főházban foglal helyet (3°20’-et az egyikben és 10°-ot a 

másikban). Ilyenkor külön kell elemezni mindkét főház és az alház, valamint a benne 

lévő bolygók kölcsönhatását, ez még bonyolultabbá, de sokkal pontosabbá teszi a 

képletelemzéseket. Mivel a 27 páratlan szám, ezért 1 Holdházzal mindig kettő van 

szemben, azaz egy tengelyen. Ezt szintén figyelembe kell venni majd a kódfejtésnél. 

15. ábra: R§kṣasa Holdházak elhelyezkedése a rasiban
77

 

A 15. ábra a sorszámozott alházak a főtérképen láthatók. A csillagjegyek számozása 

mindig 0°-tól 30°-ig terjed, a Holdházak helyének fokbeosztása is ehhez igazodik. 
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 A Holdnak 27 felesége volt. Rohi£¦ volt a legkedvesebb számára, csak őt szerette, a többit nem 

látogatta. Bepanaszolták az Úrnál, aki haragra gerjedt és megparancsolta a Holdnak, hogy mindennap más 

feleséget látogasson meg. Haragjának nyomatékául, ezentúl 27 napos ciklusonként (27 feleség), váltakozó 

erővel sújtotta. A Hold ezért 27 nap alatt tesz meg a föld körül egy teljes kört. A nak¢atrákat ezért hívják 

Holdházaknak. Pályája során a Bika-jegyben a legerősebb (erőben van, ott lakik Rohi£¦ is) és a 

Skorpióban a leggyengébb (esésben van). A 27 alház európai irodalomban és a diakritikus írásmódban 

használt nevét megadom.  

A szakdolgozatban tovább az Európában megszokott írásmódot használom: Ashviní=Aªvin¦,, 
Bharaní=Bharani, Kritika=Kritika, Rohiní=Rohi£¦, Mrigasírsa=M¥gaª¦r¢§, Ardra=Ýrdr§, 
Punarvashu=Punarvasu, Pushya=Pu¢y§, Ashlesha=Aªle¢§, Magha=Magh§, Purva-

phalguní=Purvaphalguni, Uttara-phalguní=Uttar§-phalgun¦, Hasta=Hasta, Chitra=Citr§, Svati=Sv§t¦, 
Vishaka=Vishaka, Anuradhá= Anur§dh§, Jyestha=Jye¢±h§, Mula= M¡la, Purvá-shádha =P¡rv§-¢§¨h§, 
Uttará-shádha=Uttar§-¢§¨h§,  Sravana= ¼rava£§, Dhanishthá=Dani¢±h§,  Satabisha=¼atabhi¢§,  Púrva-

bhadrapada=P¡rva-bh§drapad§, Uttara-bhadrapada=Uttar§-bh§drapad§, Révatí =Revati 
77

 Az ábra a szakkönyvekben található főtérkép alapján észült saját munka. 
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4.1.3. Holdházak és minőségeik 

Holdházak 4 különböző alapszinttel rendelkeznek. Minden zodiákus jegy, minden 

Nakshatra (Holdház, alház) és bolygó energiái, bár 7 szinten jelentkezhetnek, a lélek 

fejlettségének megfelelően, a szakdolgozat korlátos terjedelme miatt, minden esetben 

csak a legmagasabb és a legalacsonyabb szintet vizsgálom. Pl.: a Mars, ami az életerő és 

az alkotás képviselője, alacsony szinten verekedésre, bántalmazásra, mások pusztítására 

használhatjuk, magas szinten a személy felteszi az életét valamilyen nagyon nemes cél 

megvalósítása érdekében. A többi szint, a személy fejlettségi szintjétől függően, 

átmenetet képez a két határ között. A 3 guna (kötőerők) hat rájuk. 

Holdházak hozott minőségei: dev§=isteni, ma£usya=emberi és r§ksasa=ördögi. 

Melyik minősítés hordozza a legnagyobb, ebben az inkarnációban feltétlenül javítandó 

problémát? A r§kṣasa minőség. A r§kṣasa minősítésű alházakban lévő bolygók utalnak 

árnyoldalainkra, melyeken dolgoznunk kell, ego-játszmák színhelyei a bolygók. 

A védikus asztrológiával foglalkozó európai irodalom egységesen tárgyalja a 

Holdházak jellemzőit. A 2 oldalas, 3 oszlopból álló bevezető táblázat, amely 5. és 6. 

számú függeléket alkotja, ismerteti, hogy a Holdházak mely tulajdonságait tárgyalom. 

Az 1. oszlopban szerepelnek a Holdházak tulajdonságainak nevei és az, hogy melyik 

függelékben találhatók. A 2. oszlopban a lehetséges értékek, illetve meghatározások 

szerepelnek, a 3. oszlop az egyes jellemzők irodalmi forráshelyeit tartalmazza. 

Az 1. oldalon 11, a 2.-on 5 tulajdonság definíciója található (ez még nem az egyes  

Holdházak tulajdonságainak ismertetése). Ez azt jelenti, hogy minden vizsgált 

Holdháznál 16 tulajdonságot ismertetek majd. 

- Az 1. sorban található a fejléc, amelyben a megnevezés és hely, a meghatározás és a 

forrás kapott helyet. A további sorok már azt tartalmazzák, hogy a Holdházak mely 

tulajdonságait fogom vizsgálni. 

Például: a fejléc utáni 6. sor, 1. oszlop: Főjegy minősége/jellege/neme a tulajdonság 

feltalálási helye 8. 9. és 10. számú függelék. 

- 2. oszlopban az egyes tulajdonság lehetőségek foglalnak helyet: Tűz, föld. levegő, 

víz/Kardinális, állandó, változó/férfi, nő. 

- 3. oszlop a tulajdonságok definíciós forráshelye foglal helyet. Ebben az esetben több 

irodalomból is lehet választani:  

- Gauranga Das: Védikus asztrológia kézikönyve, 1.fejezet, 1999. 
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- M. Schmieke: Védikus asztrológia, 1. és 2. lecke, Bioenergetic Kft., 2003., 

- Geoffrey Pearce: Védikus asztrológia, 8., 9. és 11. fejezet, Filozófiai Gyakorlati 

Iskolája, 2010., 

- Komilla Sutton: Indische Astrologie Grundlagen der vedischen Horoskopdeutung, 

Nakshatra,. 37-211.seite, Ebertin, Freiburg im Breisgau, 1999., 

- Siebelt Meyer (Jyotish Shastri): Grosses Handbuch der Vedischen Astrologie, 2,3,4 

und 5. Kapitel, Windpferd Verlagsgeselschaft mbH, Aitrang, 23-59. seite, 2003.
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A 6. függelék meghatározásai alapján összeállítottam a Holdházak összefoglalóját. 

Ez tartalmazza a 27 Nak¢atra jellemzőit. A részletes leírást, terjedelme miatt, 2*3 

oldalon, a 8. függelékben helyeztem el. 

A szakdolgozat célja az önismeret fejlesztése. Ehhez elengedhetetlenül fontos, hogy 

tisztában legyünk születésünkkor, elsősorban előző életünkből, a lélek által magával 

hozott, főbb személyiségjegyeinkkel. A legmeghatározóbb, legdöntőbb, legnehezebben 

meghaladható az „Előző élet minősége” jellemző. Melyik tulajdonságot a legnehezebb, 

legmunkásabb ledolgozni, átalakítani, az inkarnáció során fejlődést elérni? A r§k¢asa 

minőséget! (3.1.335 fejezet). Súlyos problémákat hordoz, amelyet a szülött legtöbbször 

észre sem vesz, legfeljebb a környezete. Mivel az emberek általában tapintatosak, nem 

hívják fel a személy figyelmét hibáira, vagy ha ezt megteszik, az illető általában 

figyelmen kívül hagyja mindezt. A problémát a r§k¢asa minőséget hordozó Holdház és 

a benne lévő ható bolygó és/vagy Aszcendens jelöli. Ha a vizsgált alház üres, nincs 

benne sem bolygó, sem Aszcendens, akkor a kérdéses Holdház által hordozott 

személyiségjegy problémák a személyre nem gyakorolnak hatást. A védikus asztrológia 

olyan mérőeszköz, amivel a személy megmérheti magát, és ennek felhasználásával 

javíthat a lelke által hozott hibákon. A születési képlet pontosan megmutatja a 

problémás személyiségjegyeket, tehát a személy a születési képlet vizsgálatával, a 

veszélyes időszakok (aktuális bolygómozgások [tranzitok], életóra [Vimshottari D§sa]) 

figyelemmel kisérésével, jobban megismerheti önmagát, eredményesen dolgozhat  

személyisége fejlesztésén. 

4.1.4. Az előző életből hozott minőség: r§k¢asa 

Valamennyi alház, előző életből hozott minőségének (dev§, ma£usya) vizsgálata 

nagyon izgalmas feladat lenne, de méreteiben meghaladná jelen szakdolgozat kereteit. 

A 9 r§k¢asa minőségű alházat kiemeltem és a következő, 1. táblázat és 2. 

táblázatában helyeztem el. Csak azok a jellemzők szerepelnek benne, amelyeket jelen 

dolgozatomban bemutatásra kerülő születési képletelemzéseknél felhasználok majd. 

„Elhelyezkedés” jellemző mutatja, fok és szögperc pontossággal a kérdéses alház 

csillagjegybeli helyzetét. A „Ház úr” és az „Alház úr” oszlopok a kérdéses Nakshatra és 

azt magába foglaló csillagjegy (főház) uralkodó bolygóját adja meg. A két uralkodó 

kapcsolatát (baráti, ellenséges, semleges) az „Urak kapcsolata” jellemző mutatja, mind a 

főház, mind az alház ura szempontjából. A bolygók hatását jelentősen befolyásolja 
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annak főházban és/vagy alházban tapasztalható állapota. Ezt az adott alházban a 

„Erős/Gyenge” oszlop tartalmazza. A „Kötőerő” jellemző rámutat arra, hogy a 

Holdházban lévő bolygóra, közvetve a vizsgált személyre, milyen erők hatnak majd. A 

személy feladata, ezeknek az erőknek a vonzásából, hatásából kiszakadni és a jóság 

irányába haladni. Ha tudatosodik benne, hogy személyiség jegyeire, tulajdonságaira 

melyik erő hat, akkor a változtatás is könnyebben mehet. A „Hozott élet” oszlopban 

egyébként található 3 tulajdonság közül, kizárólag az általam választott r§k¢asa 

minőséggel foglalkozom, tehát a 1. táblázatés 2. táblázat csak ezt a minőséget felmutató 

Holdházakat tartalmazza. A „Fejlődési szint” (a táblázatban Fejlőd. szint) az adott 

alházban lévő bolygó szintjét, közvetve a vizsgált szülött valamilyen tulajdonsága 

állapotát mutatja. Lehetőség van e vonatkozásban, az előző inkarnációban elért 

szintállapot vizsgálatára is. A „Hatás” oszlop képviseli az adott alház általános 

tulajdonságait. Az alházba kerülő bolygó vagy Aszcendens ezeket a jellemzőket 

befolyásolja, javítja és/vagy deformálja. 
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Ssz. 
Nak-

shatra 

Elhelyez-

kedés 
Ház úr 

Alház 

úr 

Urak 

kapcsolata 

Erős/ 

Gyenge 

Kötő-

erő 

Hozott 

élet 

Fejlőd. 

szint 
Fő jell. Hatása 

3. Kriti-ka 

Kos 26° 

40’–Bika 

10° 

Ma/Ve Na 

MaNa 

barátok 

VeNa 

ellenségek 

Na, 

Ma/SaHo

, Ra/Ke 

R/ 

R/S 

r§k-
ṣasa 

kāma 

Születés 

energia 

transz-

formá-

ció, 

Romboló, döntés jó és rossz között, a Démonok 

lerombolása, elpusztítása, Nehéz döntések, Hatalmi 

pozíció, ügyelni kell az erőkre, hogy ne pusztítson! 

Kosban: Na erőben, Sa gyenge, Bikában: Ho és 

Ra erős, Ke gyenge. 

9. 
Ash-

lesha 

Rák 16° 

40’–30° 
Ho Me 

HoMe barát 

MeHo 

ellenség 

Ju, Ho 

/Ma 
R/ S/S 

r§k-
ṣasa 

dhar-ma 
Körül 

kúszik, 

behálóz 

Szoros kapcsolatot, köteléket, védelmet keres, 

pszichológiai hatalmat gyakorol, okkult érdek-

lődés, kivetettség, előző életek terhe, kapaszkodás, 

racionális gondolkodás, kígyó méregfoga, de 

gyógyít is, érzelmi-intellektuális változás. 

10. Ma-gha 

Oroszlán 

0°– 13° 

20’ 

Na Ke 

NaKe 

semleges, a 

Na nem érzi 

jól magát 

Na/- 
T/ 

R/R 

r§k-
ṣasa 

artha 

Alá-

zatos, 

szolgáló 

nagyság 

Önhitség, büszkeség, hatalom átélése, anyagi 

javak, a múlt nagyságát akarja megőrizni, fejlődés: 

a „hatalom nem boldogít”, a „jelen a fókusz”, 

magasabb szinten felelősségvállalás. 

14. Chitra 

Szûz 23° 

20’–

Mérleg 6° 

40’ 

Me/Ve Ma 

MeMa 

semleges 

MaMe 

ellenség 

VeMa 

semleges 

Me/Ve 

Ve, 

Sa/Na 
T/ T/T 

r§k-
ṣasa 

kāma 
Külön-

legesség 

Különlegesség érzete, figyelemfelkeltés, egyedüli 

tökéletesség, világi illúziók, munkabíró, 

dinamikus, ego bukása változásra késztet, egót kell 

feltörni. 

16. 
Visha-

kha 

Mérleg 

20°–

Skorpió 3° 

20’ 

Ve/Ma Ju 

VeJu 

semleges  

Ju Ve 

ellenség 

MaJu barát 

Ve, Sa 

/Na 

Ma,Ke/R

a,Ho 

T/ 

S/R 

r§k-
ṣasa 

dhar-ma Önérde-

kű siker 

Másokat nem von be, önmagát produkálja, 

céltudatos, becsvágyó, Mérleg: anyagi javak, 

kellemes, Indra: érzéki élvezetek, Skorpió: 

vizsgák, ellenállások, Agni a tűz istennője, 

mindent eléget, Tamas: világi illúziók (az anya-got 

és az életet is meg kell munkálni), kapu: belső 

világ megnyitása, földi kötelességek, spiritualitás. 

1. táblázat: Előző életből hozott, r§k¢asa minőséget tartalmazó Holdházak jellemzői 
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Ssz. 
Nak-

shatra 

Elhelyez-

kedés 
Ház úr 

Alház 

úr 

Urak 

kapcsolata 

Erős/ 

Gyenge 

Kötő-

erő 

Hozott 

élet 

Fejlőd. 

szint 
Fő jell. Hatása 

18. Jyes-tha 

Skorpió 

16° 40’–

30° 

Ma Me 

MeMa 

semleges 

MaMe 

ellenség 

Ma,Ke/R

a,Ho 
T/ S/S 

r§k-

ṣasa 
artha 

Felette 

álló 

Jó pozíciójú, munkabíró, veszekedő, vitázó, 

kilép a tamasztikus erőkből, utolsó életszakasz 

kezdete, alantas vágyak keverednek a 

spiritualitással, utolsó útra indul, problémák 

megoldása által tisztul, Univerzum titkainak 

kibontása, motíváció: el az anyagi világból. 

19. Mula 
Nyilas 0°–

13° 20’ 
Ju Ke 

JuKe 

semleges 

Ju,777Ke 

/- 

S/ 

R/R 

r§k-
ṣasa 

kāma Feloldás 

Halál, a dolgok mélyére kell menni, nehéz, a Ho 

itt a lélek missziója, törettetés, spiritualitás, vagy 

szenved a mély változástól, minden anyagi 

vágyat fel kell adni, Ju, Ke: múltbeli bölcsesség, 

alázat, törettetés, ego feloldása, ha nem  

bukás. 

23. 
Dha-

nisthá 

Bak 23° 

20’–

Vízöntõ 6° 

40’ 

Sa/ Sa Ma 

MaSa 

semleges 

SaMa 

ellenség 

Sa, Ma 

/Ju 

Sa, /- 

S/ 

T/T 

r§k-
ṣasa 

dhar-ma 

Kíváló 

teljesít-

mény 

Csúcson vansiker, gazdagság, kompetencia, 

nyugtalanság, harcos az anyagi és a lelki világ 

között, régi karma tisztítása, magányos 

egzisztencia, eleget tesz mások vágyainak, 

illúziókat kergetvalós elhivatottságát kell 

megtalálnia. 

24.  
Shata-

bisha 

Vízöntő 

6°40’-20° 
Sa  Ra 

SaRa 

semleges 
Sa/- S/ T/S 

r§k-
ṣasa 

dhar-ma 
Kozmi-

kus rend 

betar-tása 

Törvény, jog, igazságszerető, titkos tanok, 

gyógyítás, mások hibáinak kiküszöbölése, 

szarkazmuskritika, szolgálat, Sa, Ra: gátak, 

nehézségek, kozmikus tanulás, lassan bezárul az 

anyagi világ, új élethozzáállás kundalini 

ébredés. 

2. táblázat: Előző életből hozott, r§k¢asa minőséget tartalmazó Holdházak jellemzői 

 



Önismeret a védikus asztrológia tükrében 

53 

 

4.2.  A r§k¢asa alházakban lévő bolygók hatása a szülött személyiségjegyeire 

Az ősi védikus tudományok leírják az asztrológia alapjait, az abból következő 

törvényszerűségeket. Foglalkoznak a különböző bolygó állásokkal, kombinációkkal. Ez 

több százezer variáció lehetőségét mutatja. De az egyes kombinációk és vizsgálati 

lehetőségek, kódfejtési módozatok száma a több milliót is meghaladhatja, ezért nem 

található meg minden csillagállásra, sem az ősi iratokban, sem a később keletkezett 

asztrológiai könyvekben, minden lehetséges esetre a pontos válasz. Az asztrológia 

bizonyos mélységig a csillagászatra, matematikára, logikára épülő egzakt tudomány, de 

ha ennél mélyebbre ásunk, akkor a csillagállásra támaszkodó intuitív kódfejtésre kell 

váltanunk. Ez persze az asztrológusoknál nem szokatlan, hanem mindennapos, bevált 

elemzési módszer. Ha már ebbe a mélységbe hatol az elemző, akkor nincs módja arra, 

hogy a mélységben lévő részekre valamilyen szakirodalmi hivatkozást tegyen, de 

mégsem tér le az ősi útról, hanem az alapján kimunkál és lejegyez egy olyan asztrológia 

tudomány szeletet, amelyet így továbbadhat, megkönnyítve azoknak az 

asztrológusoknak a munkáját, akik éppen ezen a területen intuitív kódfejtést 

végeznének. 

A szakdolgozat egyik célja az „Önismeret a védikus asztrológia tükrében….”, vagyis 

meg kell mutatni mindazokat az egyszerű asztrológiai mérési lehetőségeket, amelyek 

egy szülött előző életéből hozott személyiségjegyeit, illetve jelen inkarnációja feladatait 

mutatják. 

Az asztrológián keresztül vezető önismeret célja az, hogy a szülött engedje el a 

hamis célokért folytatott harcot és törekedjen valós feladata végrehajtására. 

Alapvetés: minden nehéznek tartott születési képlet, ellenséges bolygó állás, vagy 

esésben lévő bolygó a személy javára válik, ha intenzív belső munkát végez, de ha nem, 

akkor ezeket nagyon nehezen éli meg. A megoldást éppen a konfliktusok megélése és 

kezelése jelenti. 

A születéskor kapott személyiségjegy csomag tartalmával való szembesítés az 

asztrológiát tanulónál fontos folyamatokat indíthat el. Rádöbbenhet, hogy nem tart 

önvizsgálatot, messze jár valós énjétől, talán még a múltban él stb. Az elemzés után az 

önismeretével kapcsolatos feladatai sem mindig világosak, nem tudja mit és hogyan 

kéne tennie, nem tudja eldönteni, hogy meghaladta-e a hozott jegyeit stb. 
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A téma szabályos kezeléséhez elkészítettem az előző életből hozott r§k¢asa 

minőséget tartalmazó Holdházak és a benne lévő bolygók egymásra hatásának az 

intuitív kifejtését. Ez tartalmazza a kérdéses alház és a benne lévő bolygó 

kölcsönhatását, az alház urának és az alházat tartalmazó csillagjegy(ek) ura(i) erejének 

vizsgálatát, egymáshoz való viszonyulásukat, valamint ezek együttes hatását a 

kiindulási problémára. Ez segíti a képletfejtés szabványosítási lehetőségét, de mivel 

minden képlet egyedi, ott további vizsgálatok is szükségessé válhatnak az elemzés 

eredményének megerősítésére vagy elvetésére. 

A fentiek alapján készült leírásokból felépített 18 táblázatot a 14.-31.számú 

függelékek tartalmazzák (egy alház kifejtése 2 függelékben foglal helyet). Terjedelme 

miatt nem a szakdolgozat fő részébe helyeztem el, de az elemzéseknél intenzíven 

használom majd. 

4.3. Személyiségjegyek megállapítása a r§k¢asa minőségű Nakshatrát és benne 

Aszcendenst,  bolygót, tartalmazó születési képletből: rövid analízis 

Egy adott Nakshatra és az ott lévő bolygó kölcsönhatást gyakorol egymásra, ezért a 9 

r§k¢asa Holdházban egyenként vizsgálom meg részletesen, milyen személyiségjegy 

változás következhet be, ha a 9 bolygó valamelyike, vagy az Aszcendens ott található 

(9*10 kombináció). Figyelembe veszem a ház-, az alház urainak befolyását, erejét is. 

Matematikailag és csillagászatilag előfordulhat olyan eset, hogy egyetlen alházban 

foglal helyet 8 bolygó (Rahu és a Ketú mindig egymásal 180°-os szöget zár be) és az 

Aszcendens is. Asztrológiai gyakorlatom során néhányszor előfordult olyan születési 

képlet, amelyben egy r§k¢asa alházban 4 bolygó és esetleg az Aszcendens is ott 

tartózkodott, de ez nem jellemző. Az általános gyakorlat az, hogy 2-3 r§k¢asa 

Holdházban található 1-2 bolygó és/vagy az Aszcendens. Az előbbiek miatt a dolgozat 

hatása nem terjed majd ki azokra az esetekre, amikor a vizsgált Holdházban 2 vagy több 

bolygó foglal helyet. 

Az egyes r§k¢asa holdházak minden itt lévő bolygóra hatást gyakorolnak, de ez a 

hatás bolygótól függően más- és más kölcsönhatás formájában jelentkezik. Ezért 

minden alházban, a következő sorrendben, megvizsgálom az Aszcendenst, Napot, 

Holdat, Szaturnuszt, Jupitert, Merkúrt, Vénuszt, Marsot és a holdcsomópontokat (Ketut 

és a Rahut), feltételezve, hogy a vizsgálat alkalmával éppen ott tartózkodnak. 
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A r§k¢asa minőség által okozott problémák az ott tartózkodó bolygó Vimshottari 

dasa
78

 fő periódusában aktivizálódnak, és ezzel párhuzamosan kezdődhet el a probléma 

megszüntetése vagy javítása. 

4.3.1. A képletelemzés alkalmazott módszere 

Mivel a cél a r§k¢asa Holdházakban lévő bolygók hatásának vizsgálata, ezért a módszer 

is csak ennek a közvetlen környezetére terjed ki: alház és ura, abban lévő bolygó, ezt 

magában foglaló csillagjegy(ek) és annak ura(i), valamint ezek mindenféle 

kölcsönhatásai. A 16. ábra általános helyzetet mutat. A házakat, alházakat, 

csillagjegyeket, ezek urait és a ható bolygót olyan általános jelöléssel láttam el, amely 

valamennyi esetre alkalmazható.
79

 A Holdház csillagjegyben való elhelyezkedése 3 féle 

lehet: 

- Az alház a csillagjegy 0°-tól vagy a 30°-ig (az alház egyik vagy másik széle) foglal 

helyet. A 16. ábraán a k. alház helyzete. A Holdház és csillagjegy urainak és a ható 

bolygónak a kölcsönhatása éri a Nakshatrát. Ha a ható bolygó közel áll a csillagjegy 

széléhez (0° vagy 30°), akkor ez csökkenti energiáját (gyerek vagy öreg bolygó), ezáltal 

hatását is. A ház és alház urai bármelyik jegyben lehetnek a képletben, akár a vizsgált 

Holdházéban is. Csak a ható bolygóra gyakorolt hatásukat vizsgálom, más bolygókkal 

való kölcsönhatást nem. Minden eset nem kerül vizsgálatra, mert messze meghaladja a 

dolgozat terjedelmét. 4 ilyen alház van. 

- A Holdház a csillagjegy belsejében, 3°20’-től 26°40’-ig található. A 16. ábraán a k-1. 

alház helyzete. A ható bolygó maradéktalanul fejti ki hatását. A Shatabisha a Vízöntő 

6°40’-20° között foglal helyet. 

- Az alház 2 csillagjegyben 20°-tól 10°-ig is helyet foglalhat. 16. ábraán a k-2. alház 

részhelyzete. Ebben az esetben, mivel mindkét csillagjegy részben is állhat a bolygó, 

mindkét lehetőséget vizsgálni kell (másik csillagjegy, másik uralkodó bolygó, más 

erőhatások stb.). A ható bolygó energiáját gyengíti, ha valamelyik csillagjegy szélén 

foglal helyet. 4 „átlógó” Holdház van. 

                                                 
78 Jelentése Életóra, a születési Hold, alház pozicíójának uralkodójától számított, a védikus asztrológia által meghatározott időrend. 

Teljes periódus 120 év. 

Gauranga Das: Védikus asztrológia kézikönyve, 8.23 fejezet, Lál Kiadó, 1999., 
79 A házakat az Aszcendenstől számozzuk, a csillagjegyeket pedig a Kos csillagjegytől, ezért a számozásuk eltérhet, bár mindkettő 
1-től 12-ig terjedő értéket  vehet fel. Ezt jelképezi az n. főház és i. csillagjegy jelölés. Az alházak számozása 1-től 27-ig tart, a k egy 
közbenső érték,de nem veheti fel jelen esetben a 27 értéket, csak a r§k¢asás Holdházakét. 
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16. ábra: Ható bolygó környezete 1 csillagjegyben lévő Holdház esetén
80

 

A 17. ábra látható főtérképen (rasin) bemutatom az elemzés szempontjából a 

legbonyolultabb helyzetet, amikor a ható bolygó a Ketu, vagy a Rahu (együtt 

Holdcsomópontok, karmatengely), és az egyik a Bakban vagy a Vízöntőben 

elhelyezkedő Dhanishtában, található. Mindkét bolygó hatását vizsgálni kell. A ható 

bolygó alházával szemben, a karmatengely másik oldalán, 2 r§kṣasa alház található. A 

ható bolygó a Dhanistában van, ha 0°-6°10’ között található, akkor szemben az 

Ashlesha, 6°10’-13°20’ közötti helyzeténél a Magha alház foglal a másik oldalon. A 

kétféle ható erő irányát a pontvonallal jelölt nyilak mutatják (Dhanista alsó feléből az 

Ashleshába, felső feléből a Maghába és fordítva), ez összesen 4 vizsgálati lehetőség a 2 

bolygó miatt. Az erőhatások itt is a 16. ábra szerint alakulnak. Hasonló a helyzet akkor 

is, ha a karmatengely egyik fele a Magha alházban van, másik fele a Dhanista vagy a 

Shatabisha r§kṣasás Holdházakban. 

17. ábra: 1+2 Holdházban a Holdcsomópont, egyik tagja a ható bolygó
81

 

                                                 
80

 és 
81

 Az ábrák az elméleti irodalom alapján saját készítésű. 
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4.4. Elemzések, esettanulmányok, vélemények, statisztikák 

4.4.1. Elemzések előkészítése 

Az elemzésnél felhasznált személyek adatai (név, születési adatok) adatvédelmi 

okokból nem szereplhetnek a dolgozatban, ezért vezetéknevet egyáltalán nem és másik 

keresztnevet használok az ábrák és a szöveges elemzések egybevethetősége érdekében. 

A főtérképek és a Vimshottari D§sa periódusok előállításához, bemutatásához K§la 

számítógépes programot használok, amelynek készítője Ernst Wilhelm.
82

 A rasiban a 

csillagjegyek, Holdházak és bolygók rövidítésekkel jelennek meg a hely korlátozottsága 

miatt. A rövidítések jelentését külön magyarázatban megadom. Minden r§kṣasa 

alházban lévő bolygó adatait (bolygó és alház névrövidítés, hely fokszáma) és helyét 

egy darab barnaszínű körrel körberajzolom. Az elemzés magyarázatához a főtérkép 2 

féle változatát használom:  

- Az első főtérképbe berajzolom az adott r§kṣasa alház motóját vagy hatását röviden, ha 

benne Aszcendens vagy bolygó van. 

- A másodikban tovább építem a rasit, az előzőeken kívül az alház és a bolygó, valamint 

a csillagjegy és a Holdház urai kölcsönhatásának eredményét is elhelyezem röviden, 

szintén táblán. 

A tulajdonságokat, személyiségjegyeket ismertető táblák alapszíne barna, ezt 

megváltoztatom a kölcsönhatás eredménye alapján. Ha az erőhatás igen erős, 

nagymértékben befolyásolja az alház eredeti tulajdonságát, akkor szín mélyűl (nagyon 

sötétbarna), amennyiben erősen csökken, akkor szín is erőtlenebb, halványabb lesz. A 

személyiségváltozásra figyelmeztető betűk pirosra váltanak. A második rasin már az 

előző életből hozott személyiségjegyek, illetve azok változásai is látszanak. Az elemzés 

minden bolygó hatását külön-külön vizsgálja, valamint kitér arra, hogy az erőhatások 

különösen mikor erősödnek, aktivizálódnak (életóra vizsgálat, tranzitok említése). Az 

elemzés folyamán kerül felhasználásra a 14. függelék, a személyiségjegyek 

megállapítására, illetve változásuk leírására. A függelék úgy készült, hogy figyelembe 

                                                                                                                                               
81

 Ernst Wilhelm USA-ban élő szakember. Mielőtt szoftvere első példányát elkészítette éveket töltött 

Indiában neves védikus asztrológusoknál, útmutatásukkal készítette el az első változatot 2000-ben. Azóta 

is folyamatos fejlesztés alatt van és használatával az asztrológia újabb és újabb területei nyílnak meg az 

asztrológusok előtt. Az általam használt utolsó változat 2013-ban készült el. A szerző elérhetősége: 

kala@vedic-astrology.net, illetve www.vedic-astrology.net. 
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vette a kérdéses Holdház által hordozott alapvető tulajdonságokat, a megadott bolygó 

alházban mutatott erősségét, a ház, illetve alház urai egymáshoz és a bolygóhoz való 

viszonyát, valamint kölcsönhatásuk eredményét. 

Az elemzés nem teljeskörű, mert az meghaladná a szakdolgozat kereteit. Nem 

vizsgálom: 

- az egy házban, és/vagy alházban tartózkodó több bolygó kölcsönhatását, valamint 

- az összes járulékos kapcsolódást (pl.: a kendra 1, 4, 7, 10 és a trikona 1, 5, 9 házakban 

lévő bolygók kapcsolatát), 

- a ható bolygó által uralt jegy tulajdonságainak változását, 

- a külső bolygók hatását (Neptunusz, Plutó és az Uránusz), 

- személyiségjegyeken kívüli más területeket (életterületek, tulajdonságokat, 

foglalkozások, egészség, párkapcsolat stb.). 

4 olyan esettanulmányt elemzek, ahol különböző darabszámú, r§kṣasa minőségű 

Holdházban található egy vagy két bolygó. Az esettanulmányokat úgy válogattam 

össze, hogy 2 tanítvány, 1 elemzésre járó és egy asztrológiában nem bízó személy 

képleteit vizsgálom meg, ismertetem az asztrológiai hatásokat, az életben mutatott 

tulajdonságokat és a szükséges tennivalókat. A tanfolyam összes hallgatójának 

elküldtem 4 kérdést, hogy írják le milyen személyiség problémákkal rendelkeznek 

tudomásuk szerint, lát-e összefüggést az esetleges személyiségjegy változás és a 

tanfolyam hatása között. Különböző okokból kb. a hallgatók fele válaszolt. A 2 általam 

választott személy a válaszadók között van, elemzésük végén idézem rövid 

véleményüket is. 

4.4.2. Bolygóhatás következtében bekövetkező személyiségjegy változás a 

r§kṣasa alházaknál 

4.4.2.1. Szilvi képletének elemzése 

Szilvi védikus tanulmányai előtt még materiális beállítottságú. Divattervezéssel 

foglalkozik, cégtulajdonosként magas életszínvonalon él. Az élet minden területén az 

anyagi javakat keresi. Karmiként tettei gyümölcseit akarja „learatni”. 

A Nap és a Merkúr a Mula alházban, a Mars a Chitrában helyezkedik el. Mindkét alház 

az ego feltörését célozza. A Chitra a különlegességet, a másoknak mutatott egyedi 

tökéletességet hozza. Szilvinek a Marsa itt található, az anyagi vágyak dinamikus 
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megélését az általa tervezett és készített termékeken keresztül éli meg a mai napig. A 

Mula alház a törettetésről szól, itt található  

a Nap és a Merkúr. Az előbbi, amely a karakterét is képviseli, a ház urával, Jupiterrel 

együtt segítenek a hamis ént elhagyni, az ego-játszmákat az életből kihagyni, alázatot 

tanulni. A merkúri gondolkodás egy darabig ágálhat ez ellen, de nem kérdéses, hogy a 

személy útja csak a Transzcendentális felé vezethet. 

 

 18. ábra: Szilvi képlete
83

 a jellemző személyiségjegyek tábláival és az életórával
84

 

                                                 
83

 A térképen található rövidítések jelentését a szakdolgozat végén, az    helyeztem el. 
84

 A Vimsóttari dása, jelentése életóra, főperiódusa 120 év, ebből. a Nap 6 év, a Hold 10 év, Mars 7 év, 

Rahu 17 év, Jupiter 16 év, Szaturnusz 19 év, Merkúr 7 év, Ketu 17 év és a Vénusz 20 év. (Irodalom: 

Gauranga Das: Védikus asztrológia kézikönyve, 1. fejezet) A periódusok ebben a sorrendben követik 

egymást. A személynél mindig a rasiban található Hold alházának urával kezdődik főperiódus. A fenti 

arányok megjelennek at alperiódusokban is. Fontos időszakok, mert a személlyel kapcsolatos különböző 

események indulása, bekövetkezése stb. a fő és alperiódusokhoz köthető.  Pl.: a r§k¢asa 
személyiségjegyek a ható bolygó főperiódusaiban még aktívabbak lesznek, de a szülöttnek éppen ekkor 
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A  18. ábran Szilvi főtérképe látható. A r§k¢asa alházakat és a bennük lévő bolygót 

névrövidítésével és helyének fokszámával barna körrel körüljelöltem. A barna körökre 

mutató nyilak azokból a táblákból indulnak ki, amelyek az adott alház mottóját, fő 

motivációját tartalmazza. A térkép közepén az életóra tábla (Vimsóttari dasa) 

helyezkedik el, amelyben a különösen fontos, veszélyes fő időszakok aktuális 

befolyásolójának rövidítését piros körrel határoltam. Az ide mutató nyilak a megfelelő 

bolygóból indulnak ki.  

 

19. ábra: Szilvi képletének teljes kiegészítése 

A 19. ábra már tartalmazza a bolygók és az alházak kölcsönhatásának eredményét, 

külön-külön ismertető táblákkal, valamint az életórától a kölcsönhatás eredményeképp 

                                                                                                                                               
kínálkozik lehetősége arra, hogy a r§k¢asa személyiségjegyeit átalakítsa, ledolgozza. Tovább fokozza ezt, 

ha a szülött szaturnuszi vagy rahus alperiódusában van, vagy ezek a bolygók tranzitban a születési 

képletben helyet foglaló ható bolygóra érkeznek. A Tranzitképlet a felettünk található, éppen aktuális 

csillag és bolygóállások lenyomata. Mivel ez folyamatosan változik, ezért ez nem szerepel a 

szakdolgozatban. Az állás ugyanolyan térképen kerül elhelyezésre mint a rasi. 
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kialakuló személyiségjegyek felé mutató piros nyilakkal. Látható, hogy egy Nakshatra 

és környezete az eredeti alház mottót hogyan változtatja meg. A piros kör és nyíl arra 

hívja fel a figyelmet, hogy mely életóra periódusban a személynek milyen 

személyiségjegyére kell odafigyelni. Pl.: 2020-ig Szilvinek Nap periódusa van, 

erősebben jelentkezhet az ego-játszma kényszer, elkerülendő, oda kell figyelni, nem 

szabad belemenni. Ez a Szaturnusz és a Rahu tranzitjánál, illetve ezek alperiódusaiban 

még jobban erősödhet. 

 Ébredező spirituális érdeklődése miatt kezd el tanfolyamra, meditációra járni. Ettől 

kezdve élete, saját bevallása szerint, nagy fordulatot tett, belátta motivációja irányának 

helytelenségét. 3 éve tanulja az asztrológiát, ezalatt a múltból hozott illúzióit elvesztette. 

Az, aki nem önszántából tanul, rosszul jár, megsemmisülnek anyagi javai. Szilvi nem a 

„kemény” úton tanulta meg a leckét, hanem önszántából, mielőtt az élet hatóerői „térdre 

kényszerítették” volna. 

4.4.3. Szilvi véleménye a tanfolyam hatásáról 

„Az egyes problémák összefüggéseinek vizsgálata és elemzése óriási élmény a tanulás 

során. Még ha tisztában vagyunk is a problémákkal, az asztrológia segít fókuszálni, 

hangsúlyokat tenni időben és térben. Az egyes bolygóanalógiák, az alházrendszer és a 

padák segítségével egész pszichológiai alkatunkra ráláthatunk, a szálak felfejtése irányt 

mutat a megoldásokra is.  A mélyebb megértés egy olyan egészséges alázatot alakíthat 

ki és önbizalmat erősít meg, ami egyértelmű segítség a keresőnek.” 

4.4.4. Béla képletének elemzése 

3 éve tanulmányozza intenzíven az asztrológiát. Sokszor elgondolkozott már a 

teremtésen, Isten létén, de mindig arra a következtetésre jutott, hogy megismerhetetlen, 

ezért félbehagyta az ezzel kapcsolatos foglalatosságát, bár nagyon érdekelte volna. 

Materialista, életet élt, merkúri tudást használt. Szívműtétje hozta meg számára az új 

életet és a spirituális fordulatot.
85

 Új születési képletében összesen 3 r§kṣasa 

Holdházban foglal helyet az Aszcendens, a Merkúr, a Jupiter és a Vénusz. Ezek közül a 

legnagyobb kihívást a Magha alházban lévő Merkúr okozza számára. Előző életében 

tanár, később vállalatvezető is volt, az ott felvett és alkalmazott személyiségjegyeit 

hozta következő inkarnációjába. A tanfolyam elején sokszor előfordult, hogy kéretlenül 
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 A védikus asztrológiában, ha egy személy szíve valamilyen okból megáll/megállítják, majd amikor 

ismét újraindul/újraindítják, akkor az elindulás időpontja új életének kezdete egyúttal. 
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is meg akarta mondani környezete számára az általa vélt „nagy” igazságot. Chitrában 

található a Jupiter és a Vénusz. Az előbbi hatását (különlegességérzet) előző 

inkarnációjában már kiélte, a másikat (személyes vonzerő) már nem tartja fontosnak, túl 

van rajta. Talán Aszcendense a Mulában is segítette ahhoz, hogy a „maradék” hozott 

r§kṣasa minőségeket ledolgozza. Segített életfeladata mélyére ásni. A r§k¢asa 

Holdházak tanulmányozása után ráeszmélt környezete által megélt hibáira, Azóta, az 

Aszcendens és a tanulmányok segítségével jelentősen változott, látszik, hogy spirituális 

tanulmányai jó irányba terelik életét. 

20. ábra: Béla képlete az életórával és az alházak alaptulajdonságait tartalmazó táblákkal 

Legsúlyosabb problémát a Mulában lévő Aszcendens hordozza, de veszélyt jelent a 

Magha és a Chitra alház is. Az életórában a Jupiter, Merkúr, Ketu és a Vénusz a 

főperiódusai, leghamarabb 2032-ben a Jupiter aktivizálódik majd. Addig főleg a 

tranzitok és a 20. ábraán nem látható alperiódusok okozhatnak bajt. 
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21. ábra: Béla kiegészített képlete
86

 

A 21. ábran látható, hogy a Mula a reménytelenség alháza, nincs értelme tovább keresgélni, 

várni, el kell minden anyagit engedni!.A Vénusz vonzó, szimpatikus viselkedést nyújt, hátha 

felfigyelnek a szülöttre. Jupiter bővíti a vágyak hajszolását, ha képlet egyéb összefüggéseit nem 

vizsgáljuk, akkor azt is mondhatnám, hogy 2032-től (életóra Jupiterétől a vizsgált Jupiterig 

mutató piros nyíl) ez a tendencia tovább erősödik a jupiteri periódus hatására. A Merkúr 

okozhat olyan intellektuális problémát, amit a személy észre sem vesz. Vannak olyan 

foglalkozások, ahol a személytől elvárják, hogy mindig okos legyen, pl.: tanári, vezetői, 

politikusi, szerzetesi, lelkészi állások, hivatások. Ez nagyon mélyen beleivódik a szülöttbe és 

nem tud ettől a beidegződésétől szabadulni, amikor már nem gyakorolja mesterségét. Ilyenkor 

jól jönnek a lelki gyakorlatok, amelyek átkonvertálják a „kioktatást” szeretetteljes tanítássá. 

4.4.5. Béla véleménye 

„A Holdházak tanulmányozásakor a tanfolyamvezető hívta fel figyelmemet az előző és 

jelenlegi életem r§k¢asa bolygóira, majd ezeket elemeztük. Eleinte kézzel-lábbal 
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 A képlet rövidítéseinek jelentése az ben található. 
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tiltakoztam, hogy á, nem, dehogy…! Azután leültem és végiggondoltam az előző és a 

mostani életem. 

 Legnagyobb személyiség problémám az információ átadás módja, amit én tanításnak, 

más esetleg kioktatásnak tarthat. Figyelem magam, dolgozom azon, hogy 

megszabaduljak hibáimtól. Nagyon nehéz akkor, ha azt látom, hogy a környezetemben 

más elkövethet hasonló hibákat, nekem meg vissza kell fogni magam.” 

4.4.6. Sári képletének elemzése 

Sári gyakran jár képletelemzésre. Sok-sok problémával küzd. fiatal évei ellenére már 

háromszor elvált, két gyermeke van 2 apától, a nagyobbik gyermeket (15 éves) már 

édesapja egyedül neveli.  

22. ábra: Sári képlete az életórával és az alházak alaptulajdonságait tartalmazó táblákkal 

A 22. ábra Sári képletét tartalmazza. A főtérképen 3 r§kṣasa Holdházban, az 

Aszcendens, a Szaturnusz, a Hold és a Rahu foglal helyet.  
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Az életóra megjelölt periódusait is ezek a bolygók uralják, illetve a Magha alház ura, a 

Ketu. Jelenleg Hold periódusa zajlik 2019-ig. A bolygó a születési képletben a Magha 

Holdházban foglal helyet. 

23. ábra: Sári kiegészített képlete 

A 23. ábra teljesen kiegészített képletet mutat. A Szaturnusz az Ashlesha alházban, a 

Rák csillagjegyben nehéz családi helyzetet teremt. A személy beleragad hozott 

mintájába és olyan kapcsolatokat épít, amit nagyon hamar elutasít. A Magha alházban 

lévő aszcendens hatalom megélését hozza Sárinak. Becsvágyai ideig-óráig 

kielégülhetnek. A Hold erős felsőbbrendűség érzetet sugároz. Az illető minden 

kapcsolatában érezteti, hogy partnere nem méltó hozzá. Ezt nem kommunikálja ki, de 

minden gesztusából sugárzik ez. A Magha Holddal rendelkező szülött nehezen tud 

harmónikus kapcsolatot teremteni. Környezete számára előbb-utóbb kellemetlen lesz 

társasága. Földi útján nagyon magasra juthat 42 éves koráig, amikor a kártyavár 

összedőlhet, ez majd alázatra kényszeríti. Sári képletében a Chitrában lévö Rahu, mely 

42 és 49 életév között nyílik, fokozza a problémát, további nehéz helyzeteket teremtve, 
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újabb megpróbáltatások jönnek. A Rahu miatt Sári ezután a társaság és a figyelem 

központjában akar lenni, anyagias szemlélete nem csillapul. Előbb-utóbb be kellene 

látnia, hogy téves úton jár. A tanácsokat meghallgatja, de mindig racionális elméjével 

választott úton jár tovább. Remélhetőleg a hozott isteni minőségű Revati alházban lévő 

Vénusz, Mars és Ketu rávezeti a Transzcendens felé
87

. A Ketu azt mutatja, hogy előző 

életében magasabb, isteni szinten volt, úgy látszik a lélek (az asztrológiában a Hold a 

képviselője) úgy döntött, hogy az anyagi világban még van mit tennie, cselekedeteivel 

ezért egyenlőre nem hagy fel, a racionális elme támogatja ebben.
88

 

Sári megjegyzése 

„Amikor életem során bajban vagyok, mindig a hithez, a spiritualitáshoz, az 

asztrológiához fordulok, imádkozni megyek a budapesti Szent Rita templomba. 

Mindenkit kérek, hogy segítsenek helyes útra térni. El is indulok a helyes irányba, de 

akkor jön egy fontosnak vélt üzleti hívás, amiről azt gondolom, hogy ez fogja döntően 

befolyásolni életem. Rohanok mindent a hívásban hallottak szerint cselekedni. Később 

mindig rájövök, hogy ez is csak rövid, értelmetlen epizód volt életem során. Nehéz a 

körforgásból kiszállni...” 

4.4.7. Vali képletének elemzése 

Nem tanfolyamhallgató, a szakdolgozatba érdekes, tanulságos esete miatt helyeztem el. 

Gyakran találkozom vele. Feltűnt, hogy a környezetében lévő személyekkel gyakran 

nyilvánosan veszekszik, férjével tiszteletlen. A maga körül teremtett légkör 

feszültségekkel telített. Önmagával is elégedetlen, néha hisztérikus, máskor 

depresszióba csap át. Elítéli az asztrológiát, de megadta születési időpontját. A személy 

képlete már nem fér el a szakdolgozat fő részében, ezért a 32. függelékben helyeztem el. 

A szülött személyisége kellemetlen, bár Aszcendense az érzékkielégítés alházában, a 

Rohiniben van. Élete első részében ez (érzékkielégítés, szex) nagyon hangsúlyos volt. 5 

bolygója, illetve a Ketu és Rahu is r§kṣasa alházban van: Kritikában a Rahu, 

Ashleshában a Szaturnusz, Maghában a Mars, Vishakában a Nap és a Ketu, Jyeshtában 

a Vénusz és a Mulában a Hold. Az előbbiek alapján személyisége körül rengeteg 

tennivaló lenne. 
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 A képletekben nem csak szörnyűségek találhatók minden esetben. A Revati hozott isteni minőséget 

tartalmazó alház. 
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 Me és Ho között trikona kapcsolat van, ami erősíti egymást tulajdonságait. Viszonyukat tekintve 

kettősség áll fenn: Holdnak barátja a Merkúr (apa-fiú kapcsolat), fordítva ellenségek. 
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Az Ashleshában lévő Szaturnusza miatt 40 év feletti, családos fiához ragaszkodik, 

irányítani akarja, nem hagyja saját útját járni. A Maghában lévő Mars miatt érzett 

felsőbbrendűségi érzetét egész környezetére kivetíti. Nem veszi észre, hogy valójában 

semmilyen szempontból nem indokolt ez az érzése. A Vishakában lévő Nap arra 

ösztönzi, hogy sikerei gyümölcsét kizárólagosan élvezze. Korábban fontos volt 

számára, hogy szépségét környezete elismerje, hódítson. Mindkettőt megoldotta az élet: 

férjével mindketten nyugdíjasok, kettejük közös eredményében, közös lakásban, illetve 

házban laknak együtt, a hódítást pedig már leadta. A Ketu ugyanitt a Skorpióban, a vele 

szemben a Kritikában lévő másik karmatengely féllel, a Rahuval együtt azt jelenti, hogy 

előző inkarnációjában okkult erőket használt. Ebben az inkarnációban döntenie kell: 

fény vagy sötétség. Valószínűleg a régi okkultizmust kompenzálja bigott 

katolikusságával. Jyeshtában a Vénusz tovább erősíti felsőbbrendűségébe vetett hitét. A 

Mulában a Hold a legnagyobb problémát okozza. Életét a racionalitás hatja át, a vallás 

csak elkíséri, de nem tűnik valódi hajtóerőnek. Kár, mert az elme nem lehet „győztes”. 

Ennyi a hozott személyiségjegy problémahalmaza. Javaslatot, tanácsot nem hallgat meg 

és nem is fogadna el, csak saját elképzelései szerint halad útján. Életkora miatt, 

valószínűleg későbbi inkarnációiban lesz már csak lehetősége a változásra. 

4.5. Tanfolyami hallgatók statisztikája 

A 41 tanfolyami hallgatóra kiterjedő vizsgálat adatsorait a 33. függelék és 34. 

függelékben helyeztem el. Az ott alkalmazott rövidítések a „Rövidítések lista”-jában 

találhatók. 

A felmérés csak a r§k¢asa alházakra és további 8 Holdházra terjed ki a 27-ből. A 

képletekben található Holdházak, Aszcendens, bolygók alapján megtudható-e a 

tanfolyami hallgatókról olyan információ, ami összefüggésbe hozható a szakdolgozat 

hipotéziseivel? 

- A védikus asztrológiában a Hold a lélek képviselője. Mennyi hallgató Holdja van a 9 

r§k¢asa alházban? Az összesítő 3. táblázat tartalmazza az eredményt: 

Kr Asl Mag Csi Vis Dzs Mul Dha Sza Összes 

0 5 2 1 4 2 0 2 1 17 

3. táblázat: Összes Holdelőfordulások száma a r§k¢asa alházakban 
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Összesen 17 hallgató Holdja található r§k¢asa alházban. Legnagyobb számban az 

Ashleshában és a Vishakában található. 

- A hallgatóknak összesen mennyi bolygója (most az Aszcendenst is ideértem) van a 

r§k¢asa alházakban, és ez statisztikailag mit jelenthet? 

136 bolygó található a 9 r§k¢asa alházban. Ez statisztikailag a r§k¢asa alházakban 3,32 

bolygó/főt jelent. A 9 bolygó és az Aszcendens a 27 holdházban 2,7 es átlagot 

eredményezne egyébként, tehát a tanfolyamra járóknál nagyobb a valószínűsége annak, 

hogy bolygó, illetve Aszcendens található a r§k¢asa alházakban mint azoknál, akik nem 

járnak. 

- Mennyi bolygó, retrográd bolygó és Aszcendens található összesen a vizsgált 

képletekben, az egyes r§k¢asa alházakban? 

Kr Asl Mag Csi Vis Dzs Mul Dha Sza 

11 11, 4   15, 2 13, 1 15 14, 4 14 1 

4. táblázat: Összes bolygó előforulásának száma a r§k¢asa alházakban 

A táblázat celláiban a bolygó és Aszcendens összevont száma, vessző után, ha van, a 

retrográd bolygó száma. Ez utóbbi azért fontos, mert a múltban már előfordult, de nem 

megoldott problémával jött a személy jelen inkarnációjára. Ez alapján azok a hallgatók 

járnak a tanfolyamra, akiknek nagy valószínűséggel a Mulában és/vagy a Chitrában 

található bolygó és/vagy Aszcendens. Mivel a Mulában található a legnagyobb számú 

bolygó, ezért nem véletlenül tekinthetjük az ebben az alházban jelentkező feladatokat a 

legfontosabbnak, vagyis a hallgatók zömének ebben az inkarnációban kell leadni az 

anyagi világba vetett illuzórikus hitüket, ragaszkodásukat. 

- Az utolsó 3 Holdházat tekinti az irodalom Isten felé vezető út legfontosabb 

lehetőségeinek, ezért ennek a vizsgálata is sokat elárulhat a hallgatók lelkének 

szándékairól. (Az 5. táblázatban a mennyiség darabszám, ha van vessző, az utána írt 

szám a retrográdok mennyiségét mutatja. A „Rövidítések listája”-ban megtalálhatók a 

rövidítések jelentése.) 

 Aszc Na Ho Sa Ju Me Ve Ma Ke Ra 

Pbh 1 0 3 1 2 2 1 0 0 3 

Ubh 0 1 4 2 1, 1 1 0 2 0 4 

Rev 0 0 1 2, 3 1 1 2 3 1 4 

Össz.: 1 1 8 8 5 4 3 5 1 11 

5. táblázat: A 3 utolsó alházban található bolygók száma 



Önismeret a védikus asztrológia tükrében 

69 

 

Az 5. táblázat nagyon beszédes. Összesen 47 az égitestek, Aszcendensek száma. 

Legkevesebbszer az Aszcendens, a Nap és a Ketu fordul elő. Az Aszcendens az 

életuútat jelenti, ezek a hallgatók más megoldandó feladatokra helyezik a hangsúlyt 

mint ami ezekből az alházakból megoldható. A Nap a karaktert jelöli, választott 

karakterük alapján még nincsenek teljesen készen az isteni útra. A Ketu a múltból 

hozott és most is megélendő, javítandókat jelenti. Akik már itt jártak, azoknál ritkán 

fordul elő megismétlendő feladat. Ez a néhány hallgató még nem kész, még 

érzékkielégítését folytatja.  

Legnagyobb számban a Hold, a Szaturnusz és a Rahu fordul elő. A Hold azt mutatja, 

hogy a lelkek arra készülnek, hogy egyszer végre elérhessék a Transzcendentálist, a 

Szaturnusz késleltetéseivel tanítja a hallgatókat arra, hogy ezt miként érhetik el, végül a 

Rahu, legkésőbb 42 éves kor után kikényszeríti az előzőek által kijelöltek elérését. 

Bár a hallgatók viszonylag sok bolygóval rendelkeznek a r§k¢asa Holdházakban, 

mivel a 3 utolsó, satvikus minőségű alház nagyobb számban tartalmaz Holdat, 

Szaturnuszt és Rahut, mint más égitestet, ez mutatja további útjukat. 
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Összefoglalás 

A szakdolgozat bevezetésében vázolt vizsgálati vonalat követtem. Az 1.1. és 1.2. 

alfejezetekben áttekintettem a személyiségjegyek és az önismeret fogalmát. Az 1.3. 

alfejezetben megállapításra került, hogy akiben felmerül önmaga megismerésének 

vágya, az elkezd foglalkozni személyisége fejlesztésével. Az 1.4. fejezetben ismertettem 

a Nyugati személyiségmodelleket, illetve arról írtam miért nem teljesek ezek. 

A 2. fejezet a szentírásokra épülő, védikus személyiség modellt részletesen mutatja 

be. A 2.3. alfejezetben összehasonlítom a Nyugati és a védikus személyiségmodellt. 

Közel 100 éves modell ütközik egy olyan több ezer évessel, amely ma is helytálló. 

A 2. fejezet további részei előkészítik a személyiségfejlesztés védikus asztrológiához 

történő kapcsolását, az önismeret asztrológiai módszerekkel való megvizsgálhatóságát, 

elsősorban a védikus irodalomban található források felhasználásával. Ebből a 

szempontból az artha-, k§ma-, dharma- és mok¢a-szintek, illetve a jóság-, szenvedély- 

és a tudatlanság kötőerők bemutatása fontos mérföldkő, mert ezeket a védikus 

asztrológia is felhasználja a képletelemzések során. A szakirodalomban található 

kötőerők és személyiségjegyek kapcsolatának ismert táblázatát kiegészítettem a 

finomfizikai test részei szerinti felosztással, mert ezt később az asztrológiai 

elemzéseknél felhasználom. A legfontosabb feladatot a 3. alfejezetben található, 

múltból hozott élet minőségek (dev§, manu¢ya, r§k¢asa) vizsgálata jelentette. 

Különösen izgalmas volt annak a felkutatása, hogy az asztrológiában használt 

minőségeket a védikus irodalom mennyiben támasztja alá. Hipotézisem szerint a 

legrosszabb személyiségjegyeket azok a személyek kapják, akik előző életükben 

valamilyen rossz cselekedetet vittek véghez. Ezt számtalan szentírásrészlet és/vagy 

annak magyarázata alátámasztotta. 

A fókuszt ezután a 4. fejezetben található védikus asztrológiára helyeztem át. A 

szakdolgozat kifejezetten az asztrológia azon szeletére koncentrál, amelynél a r§k¢asa 

minőség egyértelműen megmutatható. Ez a 27 Holdházból álló rendszer, amelyet 9 

dev§-, 9 manu¢ya és 9 r§k¢asa alház alkot. Miután ismertettem az alaptulajdonságokat, 

tovább fókuszáltam, továbbiakban csak az ördögi (r§k¢asa) minőségűekkel 

foglalkoztam. A védikus asztrológia bizonyos bolygó kombinációkra jogákat használ, 

amely az égi testek kölcsönösen egymásra gyakorolt hatásait írják le. A Holdházakra 

ilyen nem készült még. Az asztrológusok ezt racionális tudásuk ismeretében, intuitív 
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módon oldják meg minden esetben. Az előbbi 9 alházra, valamint a 7 bolygóra és a 2 

Holdcsomópontra, az Aszcendensre, jogaszerűen leírtam 90 variációt (jogához 

hasonlót), amelyeknél csak egy-egy ható bolygót vagy Aszcendenst, illetve a 

csillagjegyek és az alházak uralkodó bolygóinak kölcsönhatását vettem figyelembe. A 

megállapítások elsősorban a személyiségjegyekre gyakorolt hatásokat írják le. Az így 

elkészült „receptkönyvet” 4.4. alfejezet esettanulmányainál, azok elemzéseinél 

alkalmaztam, a téma jobb érthetősége miatt még ábrasorozatot is készítettem. Ezen 

bemutatom az elemzés főbb lépéseit és azok eredményeit. Az esettanulmányok 

szereplőit részben asztrológia tanfolyamra járók, képletelemzéseket időszakonként 

igénybe vevők és az asztrológiát elitélendők köréből választottam. 4 esetet mutatok be, 

mivel ez nem nagy elemszámú vizsgálat, ezért ennek az eredménye nem tekinthető 

általánosan felhasználhatónak, de megmutatja a r§k¢asa alház-bolygó együttes által 

előző életből hozott és a szülött ténylegesen megélt személyiségjegyei közötti szoros 

összefüggést. Az esetek alapján, önismereti fejlődés az asztrológia tanfolyam 

hallgatóinál megfigyelhető. 

Az utolsó, 4.5. alfejezetben az asztrológia tanfolyamok statisztikáját boncolgatom. A 

vizsgálatot 41 főre végeztem el. Az eredmény szerint a képzésre járók között nagyobb 

arányban vannak olyanok, akik az átlagosnál nagyobb számban hoztak magukkal 

különböző r§k¢asa minőségeket, és ezt képletükben azzal kompenzálták, hogy az isteni 

út felé irányítást előkészítő 3 utolsó Holdházban, változást nyújtó vagy kikényszerítő 

bolygó(k) található(k). A személyek mindenképpen arra rendeltettek, hogy a születési 

képletükben rögzített, hozott, rossz minőségeket javítsák ki, lehetőleg még ebben az 

inkarnációban. 

A személyiségfejlesztés folyamatában a védikus asztrológia tanulmányozása próbakő. 

Ha a személy belső indíttatásból jelentkezik, folyamatosan jár, tanulmányozza képletét, 

önismeretét bővíti, személyiségét fejleszti. Azok a jelentkezők, akik, pl.: mások 

javaslatára kezdik el a tanfolyamot, azok nagyon gyorsan kimaradnak, mert nem értek 

még el spirituális fejlődésük azon szintjére, amely az asztrológia tanulmányozásához 

feltétlenül szükséges. 
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Önismeret a védikus asztrológia tükrében 

Tartalmi összefoglaló 

 

A szakdolgozat az önismeret felé vezetető utat térképezi fel a védikus asztrológia 

„szemüvegén” át. Megvizsgálja az alig több mint 100 éves pszichológia tudomány 

személyiség modelljeit, majd összehasonlítja a ma is érvényes és használatos védikus 

személyiségmodellel. Utóbbiról kiderül, hogy szélesebb körű vizsgálatot tesz lehetővé, 

ennek segítségével a személy mélyebb önismeretre tehet szert. Ezt támogatja a védikus 

asztrológia, elsősorban a szülött előző életéből hozott személyiségjegyeinek 

feltárásával. A vizsgálható, kimutatható, mérhető személyiségjegyek közül az előző 

életből hozott rossz, gonosz tulajdonságokat összefoglaló, a 9 úgynevezett r§k¢asa 

(ördögi) Holdházra koncentrál a dolgozat. Összekapcsolja e vonatkozásban a védikus 

szent írások irodalmát az asztrológiával és tolmácsolja a mai társadalom számára. Az 

esettanulmányok és a bemutatott személyek asztrológiai képleteinek elemzése alapján 

látható, hogy az előző életből hozott személyiségjegyek mennyire hangsúlyosan 

jelennek meg a szülött életében és azok felülírása nem könnyű feladat. Az asztrológiát 

tanulmányozók rálátnak saját problémáikra, ezért a rossz személyiségjegyeik feloldását 

így tudatosan végezhetik el. Asztrológiai tanfolyamok hallgatóinak statisztikai 

vizsgálata alapján a tanfolyamra járók képleteiben a bolygók nagyobb számban 

találhatók ördögi alházakban mint más személyeknél, viszont az isteni út felé vezető 

Holdházaikban túlnyomó többségben vannak azok az égitestek, amelyek ebbe az 

irányba terelik a személyt, felülírva a hozott, rossz személyiségjegyeket. 
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Self-knowledge in the light of Vedic astrology 

Abstract 

The current thesis maps out the path leading to self-knowledge by the views of Vedic 

astrology. It analyses the theories of personality outlined by the roughly 100-year-old 

science of psychology and then compares them to those of Vedic astrology that are 

current and still in use today. The latter ones turn out to be appropriate for a more 

thorough analysis, which helps the individual to gain a deeper sense of knowledge of 

the self. This is supported by Vedic astrology, primarily by revealing the character traits 

of the individual’s previous life. The bad or evil characteristics of the traits that can be 

analysed, showcased and measured are grouped in the 9 so-called rakshasa (demonic) 

nakshatras, which is the main focus area of the thesis. In this regard, the thesis links the 

sacred words of Vedic literature to astrology and interprets them for the use of today’s 

society. The case studies and the astrological analysis of the individuals’ birth charts 

reveal how heavy an impact is made on the individual’s life by the character traits of the 

previous life and how difficult a task it is to overcome them. Students of astrology gain 

an insight to their own issues and are thus able to transform the bad characteristics in a 

conscious effort. Based on the statistical analysis on the population of courses, astrology 

students seem to have a higher number of planets in the demonic nakshatras than other 

individuals; however, the vast majority of the planets are placed in the divine nakshatras 

that lead them onto the divine path thus overwriting the evil characteristics of the past. 
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9. Függelék 

Ssz. A kötőerők hatását bemutató tényezők Eredeti forrás 

1 Kötőerők jellemzői 

Bg.14.6-9 SB.11.25.9. 

13-15- 

2 

Eredmények, amelyek által ezek az energiák feltételekhez 

kötik az élőlényeket 
Bg.14.6-9. 

3 

Jelek, amelyek az adott kötőerő hatásának erősödését, 

kibontakozását mutatják 
Bg.14.11-13. 

4 

Társadalom rétegei, aszerint, hogy mely guna hatása 

érvényesül rajtuk 
Bg.18.41-44., 

SB.11.17.18-19. 
5 Három kötőerő befolyása a személy életére 

6 Három kötőerő befolyása a személy következő lakhelyére 

Bg.14.14-25, 18, 

SB.11.25.21-22 

7 

Eredmények, amelyeket a különböző kötőerőben végzett 

tevékenységek hoznak létre 
Bg.14.16-17 

8 

Adott kötőerő tartós működése által kifejlődő és az ember 

saját természetévé váló tulajdonságok, szokások stb.  
Bg.14.17 

9 

A kötőerők befolyása és hatása az ember hitére, a különböző 

vallásgyakorlataira, imádati formáira és spirituális folyamatok 

iránti vonzalmára 

Bg.17.4, SB.11.25.27 

10 A fogyasztott ételekre jellemző kötőerők 

Bg.17.8-10. 

SB.11.25.28 

11 Hogy befolyásolják a kötőerők a személy lemondásait  Bg.18.7-9 

12 

Az elvégzett áldozatok minősége attól függően, hogy mely 

gunában mutatja be 
Bg.17.11-13 

13 Vezeklés és önfegyelmezés három fajtája 
Bg.17.17-19 

14 Az adományozás és a karitatív tettek háromfajtája Bg.17.20-22 

15 A tudás megnyilvánulása kötőerők szerint Bg.18.20-22 

16 A tettek háromféle típusa 

Bg.18.23-25   

SB.11.25.23 

17 A cselekvő háromféle típusa Bg.16.26-28 

18 A személy életszemlélete Bg.18.30-32 

19 A személy határozottsága Bg.18.33-35 

20 A személy boldogsága 

Bg.17.38-39.  

SB.211.25.29. 

21 A személy lakhelye, aszerint, hogy melyik kötőerő jellemző rá SB.11.25.25 

22 

A kötőerők intelligenciára, elmére és érzékekre gyakorolt 

hatása 
SB.11.25.20 

23 Az alvás és tudat állapotai 
SB.11.25.16-18 

24 A háromféle kötőerőben lévő emberi tulajdonságok 
SB.11.25.3-5, 

1. függelék: 24 tényező és forrásuk 
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Tény-

szám 
FFT és 

DFT 

Tulajdonságcso

port 

Kötőerők 

Satva Rajas Tamas 

22-24 

Intelli-

gencia 

Intelligencia 

szint 
Felismeri az örökérvényű dolgokat 

Gondolatai kritikusak, ítélkezik, 

szűklátókörű 
Hiányzik az intelligencia 

22-24 Érzékelés Tiszta érzékelés Torzult érzékelés Az érzékelés teljes hiánya 

24 Erkölcsi el-vek, 

előítélet 

Erős erkölcsi elvek, toleráns, erőszak 

nélküli, becsületes 
Önző, öntörvényű, álszent, fontoskodó 

Mély előítélettel rendelkezik, nincs 

lelkiismerete, nem etikus, nem őszinte 

7-8, 15 
Tettek 

eredménye, 

tudás 

Minden élőlényben az egy, osztatlan lelki 

természetet, a transzcendenst látja. 

A különböző testekben különböző 

élőlényeket, az anyagi világban 

végleteket, kettősségeket lát (pl.: jó-

rossz). 

Az igazságtól független, csekély ismeret, 

vonzódik a számára létező, egyetlen, 

anyagias életszemlélethez. 

18 

Élet-szemlélet 
Tudja mi az, ami leköti a fizikai világba, 

és mi az, ami felszabadítja belőle. 

Nem tud különbséget tenni a vallás és a 

vallástalanság, valamint a végrehajtandó 

és az elkerülendő tettek között. 

Mindig rossz irányba törekszik, a 

vallástalanságot vallásnak, a vallást 

vallástalanságnak véli. 

18 Viszonya az 

igazsághoz 
Külső és belső tisztaságra való igény. 

Kizárólagos hit a fizikai valóság-ban és a 

relatív igazságokban. 

Hamis meggyőződése van saját vé-

leményének kizárólagos igazáról. 

21 

Intelli-

gencia és 

elme 

Jelenlegi 

lakhely 
Erdőben, egyszerű lakhely 

Városban, érzék-kielégítésnek megfelelő 

lakhely. 

Káros szenvedély kiszolgálására alkalmas 

területen. 

9 

Imádatának 

tárgya 

Természeti törvények irányítóit 

(félistenek) imádja, fiatalon elkezd lelki 

életet élni.. 

Démoni lények, vonzódik bizonyos 

ezoterikus irányza-tokhoz, 

vallásgyakorlásában is az anyagi 

eredmények elérése a fő szempont. 

Szellemek és kísértetek, egyes 

ezoterikus irányzatokhoz von-zódik, 

misztikus tettekben hisz (fekete mágia, 

sátánizmus). 

2. függelék: A kötőerők hatása a tudatra és összetevőire, intelligenciára és elmére  
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Tény-

szám 
FFT és 

test 

Tulajdonságcso

port 

Kötőerők 

Satva Rajas Tamas 

1 

Elme 

Viselkedés, 

önkontroll 
Kitűnő önkontrollal rendelkezik Agresszív, erőszakos, akaratos Hiányzik az önkontroll, befolyásolható 

16, 19 
Élvezetek 1. 

Érzékei és szexuális vágyai 

szabályozottak 
Erős érzéki, szexuálisan túlfűtött 

Céltalan, veszélyes érzései túlsúlyban 

vannak 

1, 16, 

24 
Élvezetek 2. 

Nem ragaszkodik a testi és az azzal 

kapcsolatos élvezetekhez 

Tele van anyagi vágyakkal, álmai 

zavarosak 

Kábító- és mámorítószer-függő, 

ragaszkodik rossz szokásaihoz. 

24 
Érzelmek 

Belső béke, önzetlen szeretet, hit és 

vidámság hatja át 
Érzelmei zavarosak 

Mélyen gyökerező érzelmi gátak és 

ragaszkodások 

11, 12, 

13,  14 

Elme és 

a hamis 

én 

Lemondás, 

áldozat, 

önfegyelem és 

karitatív tettek 

Az előírt kötelességeit a test, a beszéd és 

az elme fegyelmezésével, 

transzcendentális hitel hajt végre, 

jutalomra való vágy nélkül. 

Kényelmetlen, előírt kötelezettsé-

geket nem végzi el, anyagi célból, 

büszkeségből, megbecsülésért hajlan-

dó áldozatot vállalni, magát fegyel-

mezni, adományért viszonzást vár 

Illúziója miatt előírt kötelességeit nem 

végzi el, hit nélküli, ostoba önkínzó, 

másokat is bántalmazhat, adományait 

rosszul időzíti, azt méltatlanok kapják. 

5, 6 Következő élet 

és abban a 

lakhely 

A nagy bölcsek tiszta, felsőbb bolygói, 

egyre magasabb helyzetben, a mennyei 

bolygókon. 

Tetteik gyümölcséért cselek-vők között 

fog megszületni a Földön. Egyik testből a 

másikba vándorol majd emberi lényként. 

Az állatvilágban vagy alsóbb 

bolygórendszerekben, egyre alacsonyabb 

rendű létformában születik újjá. 

2 

Feltételek 

Ismeri és tudja a természet, a tár-sadalom 

törvényeit, az önvaló ter-mészetét, a 

szabályok szerinti élet a boldogság 

érzésével tölti el. 

Az anyagi gyümölcsöző tettek megkötik a 

személyt. 

Az őrület, a tunyaság és a túl sok alvás 

megköti a személyt. 

3. függelék (2. függelék folytatása): A kötőerők hatása a tudatra és összetevőire, elmére és a hamis énre   
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Tény-

szám 

FFT és 

test 

Tulajdonságcsop

ort 

Kötőerők 

Satva Rajas Tamas 

3 

Ego 

(hamis 

én) 

Reakciói külső 

hatásokra 

Képes a fájdalom és a kellemetlen 

körülmények elviselésére 

Nincs érzés, minden csak kihívás, folyton 

versenyez, túl aktív a képzelete. 
Képtelen a fájdalom elviselésére 

16, 17, 

24 

A cselekvő és 

tetteinek 

indítéka 

Kötelességeit az anyagi természet 

kötőerőivel való kapcsolattól és a hamis 

éntől megszabadulva végzi, szavai és 

tettei összhangban vannak. 

Ragaszkodásoktól mentes, tettei 

felajánlások Istennek. 

Terveit az anyagi számítás hatja át, az 

öröm és bánat befolyása alatt áll, 

elvakítják a személyes vágyai. 

Ellenkezik az írások parancsaival, 

materialista, lusta önfejű, örömét leli 

mások megsértésében, ébren álmodik. 

Már nem tudja megkülönböztetni a jót a 

rossztól. 

20 
Önmegvalósítás, 

önvaló 

Felismeri a valós ént, önmegvalósításra 

törekszik 

Érzékek és az érzéktárgyak kapcsolata 

irányítja, családdal, foglalkozással, 

szülőfölddel, vallással azonosul erősen 

Az önvaló teljes anyagi felfogása, illúzió, 

amely a sok alvásból, tunyaságból és 

tévhitből születik. 

24 
Viszony más 

személyhez 
Önzetlen, odaadó, együttérző Törekvő, erőszakos, akaratos Fél, felszínes, függő, nem őszinte, 

24 
Kapcsolat 

környezettel 
Tiszteletet tanúsít minden élőlény felé 

Arrogáns, büszke, saját magát 

menedzseli, célorientált, manipulálja 

környezetét 

az anyagi testtel való teljes azonosulás, 

aggodalmaskodó 

4. függelék (2. és 3. függelék folytatása): A kötőerők hatása a tudatra és összetevőire, hamis énre és a tudatra  
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Tény-

szám 

FFT és 

test 

Tulajdonságcso

port 

Kötőerők 

Satva Rajas Tamas 

22, 24 

Tudat  

Állapot Odaadó, könyörületes, tiszta Elégedetlen Szorong, fél 

22, 24 

Felfogás, 

képzelet, 

hajlam 

Fogékony, intuitív 
Túlzottan tevékeny a képzelete, 

gondolatai kontrollálatlanok 
Depressziós 

24 
Félelem, 

aggódás 

Mélyen megértő, félelem nélküli, belső 

csenddel rendelkezik 
Aggodalmas, ingerlékeny, dühös Aggodalmas 

22 Memória Világos memória. Torzult memória. A múlt emlékei fogva tartják 

17 Vágyak Mentes a ragaszkodástól Erős anyagi vágyai vannak Káros szenvedélyek, fóbiák 

2, 20, 

22, 24 

Elme és 

a test 

Alvás Nyugodtan alszik Alvása zavart Mértéktelenül sokat alszik 

 
Emberi 

kapcsolatok 
Rendelkezik jó emberi kapcsolatokkal Emberi kapcsolatai zavarosak 

Elsekélyesedett, negatív emberi 

kapcsolatokkal rendelkezik. 

10 

Étkezés, az 

elme és test 

egyensúlya 

Mértékletes, tiszta lakto-vegetariánus 

étkezés, megtisztítja a létet, erőt, 

egészséget, boldogságot és elégedettséget 

ad. Az elme és a test közötti egyensúly 

fennáll. 

Túlságosan keserű, túl savanyú, sós, erős, 

csípős, száraz és égető étel, illetve a gyors 

étkezés boldogtalanságot, szenvedést és 

betegséget okoz, de azonnali élvezetet 

nyújt az érzékeknek. Megbomlik az 

egyensúly. 

Az összes húsféle, tojás, alkohol, dohány, 

kávé tisztátalanságot, illetve a túl sok étel 

lehangoltságot eredményez. A test 

elszakad az elmétől. 

5. függelék ( 2., 3. és 4. függelék folytatása): A kötőerők hatása a tudatra és összetevőire, tudatra, elmére és a testre  
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Megnevezés, hely Meghatározás Forrás 

Holdház neve (8-13. 

függelék) 
Szanszkrit név Minden vonatkozó irodalomforrás 

Jelentése  

(8., 9. és 10. függelék) 
A név jelentése magyarul, Monier Williams szanszkrit szótára 

Szimbólum 

(8., 9. és 10. függelék) 
Olyan jel, minta stb., amely jellemzi az alházat. Murhurta Cintamani, 2.1., 2.59 és 2.60. versszak és más források 

Kaszt 

(8., 9. és 10. függelék) 

Amire a személy, jelen életében, a bolygó 

megkötésekkel hivatott. 

Geoffrey Pearce: Védikus asztrológia, Kiegészítő jegyzet, Filozófiai 

Gyakorlati Iskolája, 2010. 

Testrész 

(8., 9. és 10. függelék) 

Az alházba kerülő bolygók a szülött megjelölt 

testrészé(i)re hatnak. 

Geoffrey Pearce: Védikus asztrológia, Kiegészítő jegyzet, Filozófiai 

Gyakorlati Iskolája, 2010. 

Főjegy minősége/jelle-
ge/neme 
(8., 9. és 10. függelék) 

Tűz, föld, víz, levegő/Kardinális, állandó, 
változó/Férfi, nő. - Gauranga Das: Védikus asztrológia kézikönyve, 1. fejezet, 1999. 

- M. Schmieke: Védikus asztrológia, 1. és 2. lecke, Bioenergetic 
Kft., 2003., 
- Geoffrey Pearce: Védikus asztrológia, 8., 9. és 11. fejezet, 
Filozófiai Gyakorlati Iskolája, 2010., 
- Komilla Sutton: Indische Astrologie Grundlagen der vedischen 
Horoskopdeutung, Nakshatra,. 37-211.seite, Ebertin, Freiburg im 
Breisgau, 1999., 
- Siebelt Meyer (Jyotish Shastri): Grosses Handbuch der Vedischen 
Astrologie, 2,3,4 und 5. Kapitel, Windpferd Verlagsgeselschaft 
mbH, Aitrang, 23-59. seite, 2003. 

Főház uralkodója 
(8., 9. és 10. függelék) 

Bolygó, amelyik a csillagjegyet uralja. 

Holdház uralkodója 
(8., 9. és 10. függelék) 

Bolygó, amelyik az alházat uralja. 

Urak kapcsolata 
(8., 9. és 10. függelék) 

Fő- és alház urainak egymáshoz való viszonya 
(baráti, semleges, ellenséges). Ahol az alház 2 
főházban is van, ott meg kell adni külön-külön. 

Bolygók erőállapota 
(8., 9. és 10. függelék) 

Adott fő- és alházban a bolygó állapotát mutatja 
(erőben [csúcserő], esésben [gyenge]). 

Elhelyezkedés (11., 
12. és 13. függelék) 

Csillagkép, fok, perc 

6. függelék: Nakshatrák jellemzőinek meghatározásai és forrásai, 1. rész  
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Megnevezés Meghatározás Forrás 

Kötőerő kombinációja 

(11., 12. és 13. 

függelék) 

Az alházban lévő bolygóra, közvetve a személyre 

ható Jóság (S=satva), szenvedély (R=rajas), tudat-

lanság (T=tamas) kötőerő kombináció. A hangsú-

lyos mindig az első, másodlagos a második és a 

legkevésbé hat a harmadik minőség. Pl.: R/S/T 

esetén elsősorban rajastikus erő hat, de már meg-

jelenik a jóság, némi tudatlansággal keverve. 

- Śrīmad Bhagavatam 4., 7. és 8. ének, 
- Tóth-Soma László: Személyiségfejlesztés felsőfokon, Önmagunk 

és környezetünk korlátai, 33-76. o., Lál Kiadó, 2005., 

- Geoffrey Pearce: Védikus asztrológia, Kiegészítő jegyzet, 

Filozófiai Gyakorlati Iskolája, 2010., 

- A szakdolgozat 2.5. fejezete, hivatkozásai 

Előző élet minősége 

(11., 12. és 13. 

függelék) 

A személy előző életben megélt: isteni (dev§), 

emberi (ma£usya) és ördögi (r§k¢asa) szimbóli-

kus életminőségek, amelyek az alházban lévő 

bolygón keresztül hatnak a személyre. 

- A szakdolgozat 3. fejezete és hivatkozásai 

Fejlődési szint (11., 

12. és 13. függelék) 

Az alházban lévő bolygó, közvetve, a személy 

artha- (anyagi gyarapodás), kāma- (érzékkielé-

gítés), dharma- (vallásosság), mokṣa- (felsza-

badulás) fejlődési szintjét határozza meg. 

A szakdolgozat 2.4 fejezete és hivatkozásai 

Fő jellemző Az alház hatásának tömör megfogalmazása. 
Geoffrey Pearce: Védikus asztrológia, Kiegészítő jegyzet, Filozófiai 

Gyakorlati Iskolája, 2010. 

Alház hatása 

A személy alházzal összefüggő általános és 

néhány speciális tulajdonságát, tennivalóját írja 

le. Ezt részletezi, egészíti ki, a Bolygók az 

egyes alházakban c. fejezet. 

- Geoffrey Pearce: Védikus asztrológia, Nakshatrák Kiegészítő Jegyzet, 

Filozófia Gyakorlati Iskolája, 2010., 

- Komilla Sutton: Indische Astrologie Grundlagen der vedischen 

Horoskopdeutung, Nakshatra, Ebertin, Freiburg im Breisgau, 211-

248.seite 1999., 

- Siebelt Meyer (Jyotish Shastri): Grosses Handbuch der 

Vedischen Astrologie, 11. Kapitel, Windpferd Verlagsgeselschaft 

mbH, Aitrang, 105-115. seite, 2003. 

7. függelék: Nakshatrák jellemzőinek meghatározásai és forrásai, 2. rész  
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Ssz Nakshatra 
A név 

jelentése 
Fő jellemző Szimbólum/Kaszt 

Test-

rész 
Jegy jellege 

Ház 

úr 

Alház 

úr 
Urak kapcsolata Erős/ Gyenge 

1. Ashviní Lófej Teremtés 
Lófej/ 

kereskedő, paraszt 
Fej-tető Tűz/Kardinális/férfi Ma Ke MaKe semleges Na, Ma /Sa 

2. Bharaní Hordozó 
Terhesség, 

megvalósítás 

Női nemiszerv/ 

érinthetetlenek 

Hom-

lok 
Tűz/Kardinális/férfi Ma Vé MaVe semlegesek Na, Ma /Sa 

3. Kritika Penge, vágás 

Születés, e-

nergia transz-

formáció, 

Kés/ 

pap, tanító 

Szem-

öldök 

Tűz/Kard/férfi 

Föld/Áll./női 
Ma/Ve Na 

MaNa barátok 

VeNa ellenségek 

Na, Ma /Sa 

Ho, Ra/Ke 

4. Rohiní 
Vörös szar-vas, 

tehén 
Növekedés 

Szekér, templom, 

fügefa/szolgák 

Sze-

mek 
Föld/Állandó/női Ve Ho 

VeHo ellenség 

HoVe semleges 
Ho, Ra/Ke 

5. Mrigasíra Antilopfej Keresés 
Szarvasfej/ 

kereskedő, paraszt 

Sze-

mek 

Föld/Állandó/női 

Levegő/Változó/férfi 
Ve/Me Ma 

MaVe semleges  

Me Ma semleges  

Ma Me ellenség 

Ho, Ra /Ke 

Ra,Me /Ke 

6. Ardra Nyírkos 
Tisztulás, 

tisztítás 

Emberfej, gyé-mánt, 

könnyhul-

latás/Mészáros 

Orr Levegő/Változó/férfi Me Ra Me Ra semleges Ra, Me /Ke 

7. Punar-vashu 
A fény 

visszatérése 
Kihívás Nyíl és tegez 

Felső 

áll-

kapocs 

Levegő/Változó/férfi 

Víz/Kardinális/női 

Me/H

o 
Ju 

Me Ju semleges 

JuMe ellenség HoJu 

semleges JuHo barát 

Ra, Me /Ke 

Ju, Ho /Ma 

8. Pushya 
Virágzás, 

növekedés 
Kivirágzás 

Tehéntőgye, lótusz, 

nyíl és kör 

Száj, 

alsó 

állka-

pocs 

Víz/Kardinális/női Ho Sa 
HoSa semleges 

SaHo ellenség 
Ju, Ho /Ma 

9. Ashlesha Kígyó 
Körül kúszik, 

behálóz 

Kígyó/Szám-

kivetettek 
Torok Víz/Kardinális/női Ho Me 

HoMe barát MeHo 

ellenség 
Ju, Ho /Ma 

8. függelék: Holdházak összefoglaló táblázata 1/1  
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Ssz Nak-shatra 
A név 

jelentése 
Fő jellemző Szimbólum/Kaszt Test-rész Jegy jellege Ház úr 

Alház 

úr 
Urak kapcsolata Erős/ Gyenge 

10. Magha 
Jótékony, 

sikeres 

Alázatos, 

szolgáló 

 nagyság 

Trónus, ház/ 

Shudra 

Mellkas 

felső 

része 

Tűz/Áll./férfi  Na Ke 
NaKe semleges, de a Na 

nem érzi jól magát 
Na/- 

11. 
Purva-

phalguní 
Koreai fügefa 

Megérdemelt 

boldogság 

Függő ágy, kanapé 

/Brah-man 
Vállak Tűz/Áll./férfi Na Vé NaVe ellenségek Na/- 

12. 
Uttara-

phalguní 
Kései fügefa Támogató Ágy /Shatria Karok 

Tűz/Áll./férfi 

Föld/Változó/ női 
Na/Me Na 

NaNa erősítik MeNa barát 

NaMe semleges 

Na/- 

Me/Ve 

13. Hasta Kéz Megformálás 
Kéz, kéz belső fele 

/Vaishya 
Kezek Föld/Változó/női Me Ho 

HoMe barát MeHo 

ellenség 
Me/Ve 

14. Chitra Briliáns Különle-gesség 
Gyöngy, 

ékszer/föld-műves 
Mellkas 

Föld/Változó/női 

Levegő/kard/férfi 
Me/Ve Ma 

MeMa semleges MaMe 

ellenség 

Ve Ma semleges 

Me/Ve 

Ve, Sa /Na 

15. Svati Kard Függetlenség 
Fegyver, kard 

/Hentes 
Hát Levegő/kard/férfi Ve Ra VeRa semlegesek Ve, Sa /Na 

16. Vishaka 2 villás ág Önérdekű siker 

Agyag, győzelmi 

kapu /Számki-

vetettek 

Gyomor 
Levegő/kard/férfi 

Víz/Áll./női 
Ve/Ma Ju 

VeJu semleges Ju Ve 

ellenség 

MaJu barát 

Ve, Sa /Na 

Ma, Ke/ 

 Ra, Ho 

17. Anuradhá 
Siker, követők, 

önfeláldozás 

Önfeláldozó 

siker 

Lótusz, isteni 

fény/Shudra 
Köldök Víz/Áll./női Ma Sa 

Ma Sa semleges SaMa 

ellenség 

Ma,Ke/ 

Ra,Ho 

18. Jyestha Legöregebb Felette álló 

Fülbevaló, kerek 

talizmán/ 

Földműves 

Me-dence Víz/Áll./női Ma Me 
MeMa semleges MaMe 

ellenség 

Ma,Ke/ 

Ra, Ho 

9. függelék: Holdházak összefoglaló táblázata, 1/2 
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Ssz Nak-shatra 
A név 

jelentése 
Fő jellemző 

Szimbólum/Kas

zt 
Test-rész Jegy jellege Ház úr 

Alház 

úr 
Urak kapcsolata Erős/ Gyenge 

19. Mula Gyökér Feloldás 

Gyökér, 

oroszlánfarok/He

ntes 

Nemi 

szervek 
Tűz/változó/férfi Ju  Ke JuKe semleges Ju,Ke /- 

20. Purvá-shádha Korai siker Megfog-hatatlan 
Elefántagyar 

/Brahman 

Végbél 

(Anus) 
Tűz/változó/férfi Ju Ve 

JuVe ellenség VeJu 

semleges 
Ju,Ke /- 

21. Uttará-shádha Kései siker 
Egyetem, 

tudásban szilárd 

Pici ágy, koldus 

fekhe-lye/ 

Shatria 

Combok 
Tűz/változó/férfi 

Föld/kard/női 
Ju/Sa Na 

Ju Na barát 

Sa  Na ellenség 

Ju,Ke /-  

Sa, Ma /Ju 

22. Sravana 

Szóban átadott 

tudás 

meghallása 

Tanulás 
3 lábnyom, 1 fül 

/Számki-vetettek 
Com-bok Föld/kard/női Sa Ho 

SaHo ellenség 

HoSa semleges 
Sa, Ma /Ju 

23. Dhanish-thá 

Leggazda-

gabb, 

leghíresebb 

Kíváló 

teljesítmény 

Trombita/ 

paraszt 
Térdek 

Föld/kard/női 

Levegő/Áll./férfi 
Sa/Sa Ma 

Ma Sa semleges SaMa 

ellenség 
Sa, Ma /Ju, Sa/- 

24. Satabisha 100 orvos 
Kozmikus rend 

betartása 

Kör, fazék 

fedővel 

/Mészáros 

Lábak 

alsó része 
Levegő/Áll./férfi Sa  Ra SaRa semlegesek Sa, /- 

25. 
Púrva-

bhadrapada 

Korai sikeres 

ember 

Vágyak 

teljesítése 

Kard, kétfejű 

ember/ Brahman 
Boka 

Levegő/Áll./férfi 

Víz/változó/női 
Sa/Ju Ju 

SaJu semleges JuJu 

erósítik egymást 

Sa/Ju, 

Ve /Me 

26. 
Uttara-

bhadrapada 

Késői sikeres 

ember 
Önkontroll 

Halálos ágy, 

kétfejű ember 

/Shatria 

Lábfej 

felső 

része 

Víz/változó/női Ju Sa SaJu semleges Ju, Ve /Me 

27. Révatí 
Gazdag, 

csillogó  

Befejezés vagy 

újrakezdés 

Hal, trombita 

/Shudra 
Talpak Víz/változó/női Ju Me 

Ju Me ellenség Me Ju 

semleges 
Ju,Ve /Me 

10. függelék: Holdházak összefoglaló táblázata, 1/3.  
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Ssz 
Nak-

shatra 
Elhelyezkedés 

Kötőer

ő 

Hozott 

élet 
Fejlőd. 

szint 
Hatása 

1. Ashviní Kos 0°–13° 20’ R/R/R Dev§n Dharma 

Energikus, temperamentumos, új kezdeményezés, gyorsaság, mozgás, akadályok leküzdése, 

lelkileg éretlen, csodatevés, gyógyulás, gyógyítás, erős szexualitás, tevékeny, Ho: erős kapcsolat 

az előző életekhez, Ke: megvilágosodási lehetőség, Na: belső akarat, karakter erőben van, Ma: 

tevékeny, előző élet 

2. Bharaní 
Kos 13° 20’–26° 

40’ 
R/R/T Manusja Artha 

Valamit érlelni, kihordani, hosszú távú tervek, nyugalom kell a kihordáshoz, passzív női energia, 

a teremtés csatornája, leereszkedés az anyagba, halál – az előző élet elhagyása, Ma: anyagi 

vágyak, nagyfokú szexuális érdeklődés. 

3. Kritika 
Kos 26° 40’–

Bika 10° 
R/R/S R§k¢asa Kāma 

Romboló, döntés jó és rossz között, a Démonok lerombolása, elpusztítása, Nehéz döntések, 

Hatalmi pozíció, ügyelni kell az erőkre, hogy ne pusztítson! Kosban: Na erőben, Sa gyenge 

Bikában: Ho és Ra erős, Ke gyenge 

4. Rohiní Bika 10°–23° 20’ R/T/R Manusja Mokṣa 

Ho legkedvesebb felesége. Vágyak testtudat, földi vágyak, anyaság, érzékiség, illúziók, (elvész a 

tisztaság). Földi ciklus (élet-halál), érzékek kielégítés, kapcsolat az anyaggal, lélek növekedése 

szükséges 

5. Mrigasíra 
Bika 23° 20’–

Ikrek 6° 40’ 
R/T/T Dev§n Mokṣa 

A szépség, tökéletesség keresése, szenvedély. Figyelemmel kutatni, hallgatni, elégedetlenség, az 

intellektuális korlátokat felismerni. Elveszti a lélek tisztaságát  leesik az anyagi világba, 

szárnyalni, tudni akar. 

6. Ardra Ikrek 6° 40’–20° R/T/S Manusja Kāma 

Vihar, gyógyulás, hamis elképzelések felülírása. Feszültség, fájdalom, szenvedés, pusztulás, 

nehézségekkel való megküzdés, mire használja az energiát? Fejlődés  Fej/Agy  Gondolkodás 

 Tapasztalatok feldolgozása, válaszok keresése, pusztítás 

7. 
Punar-

vashu 

Ikrek 20°–Rák 3° 

20’ 
R/S/R Dev§n Artha 

Kihívásnak eleget tenni sikerrel, bátor önmagunkra találás, szabadságvágy, kötetlenség, 

szárnyalás, belső békére, otthonra találás, tanulás, guru, a lélek jó iránya, földi vagy spirituális 

célok elérése 

8. Pushya 
Rák 3° 20’–16° 

40’ 
R/S/T Dev§n Dharma 

Jólét, de alázattal, növekedés, felelősség, szerencse, áldás, tisztaság, szentség, mindent növel, 

megértés. Nyíl: koncentrált aktívitás, kör: koncentrált teljesség, tudás, tanítás, tanácsadás, 

spirituális irány 

9. Ashlesha Rák 16° 40’–30° R/S/S R§k¢asa Dharma 

Szoros kapcsolat, köteléket, védelmet keresni, pszichológiai hatalom gyakorlása, okkult 

érdeklődés, kivetettség, előző életek terhe, kapaszkodás, Racionális gondolkodás, kígyó 

méregfog, de gyógyít is, érzelmi-intellektuális változás 

11. függelék: Holdházak összefoglaló táblázata, 2/1.  
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Ssz Nak-

shatra 

Elhelyezkedés Kötő-

erő 

Hozott 

élet 
Fejlőd. 

szint 
Hatása 

10.  Magha  Oroszlán 0°–13° 

20’ 

T/R/R R§k¢asa  Artha Önhitség, büszkeség, hatalom átélése, anyagi javak, a múlt nagyságát akarja megőrizni, 

fejlődés: a „hatalom nem boldogít”, a „jelen a fókusz”, magasabb szinten 

felelősségvállalás. 
11.  Purva-

phal-guní 

 Oroszlán 13° 20’–

26° 40’ 

T/R/T Manus-ja Kāma A tettek gyümölcseit élvezni, szünet a karmában, a lélek pihen, gyümölcsök, Sa itt 

elveszi az élvezeteket, majd kitartással visszatér, nincs hatalomvágy, Na (itt): öröm, 

minden „terem”. 
12.  Uttara-

phalguní 

 Oroszlán 26° 40’–

Szûz 10° 

T/R/S Manus-ja Mokṣa Segítőkészség, adás, megbízható jó barát, hatalom pozitív szolgálata saját akaratból, 

felismerés, isteni szikra minden becsvágy hiába való, itt a bolygó adni akar, karma 

felismerése 
13.  Hasta  Szûz 10°–23° 20’ T/T/R Dev§n Mokṣa Formaadás, kreatív energia, fényesítés, gyógyítás, gondoskodás, tudás, szerzés, 

lemondás, szolgálat, tisztító, gyógyító energiák. 
14.  Chitra  Szûz 23° 20’–

Mérleg 6° 40’ 

T/T/T R§k¢asa  Kāma Különlegesség érzete, figyelemfelkeltés, egyedüli tökéletesség, világi illúziók, 

munkabíró, dinamikus, ego bukása változásra késztet, egót kell feltörni. 
15.  Svati  Mérleg 6° 40’–

20° 

T/T/S Dev§n Artha Anyagi előnyök utáni vágy, önállóság, valamit létrehozni anyagi nyereségért. Ho itt 

milliomos, siker elérése, majd ráeszmél, hogy nem lett boldogabb, minden motiváció 

anyagi mulandóság. 
16.  Vishaka  Mérleg 20°–

Skorpió 3° 20’ 

T/S/R R§k¢asa  Dhar-

ma 
Másokat nem von be, önmagát produkálja, céltudatos, becsvágyó, Mérleg: anyagi javak, 

kellemes, Indra: érzéki élvezetek, Skorpió: vizsgák, ellenállások, Agni a tűz istennője, 

mindent eléget, Tamas: világi illúzió (az az anyagot és az életet is meg kell munkálni), 

kapu: belső világ megnyitása, földi kötelességek, spiritualitás. 
17. Anuradhá  Skorpió 3° 20’–

16° 40’ 

T/S/T Dev§n Dhar-

ma 
Szolgálat, önmagát adja valamilyen célért, betartja ígéreteit, megbízható, jóakaratú. 

18.  Jyestha  Skorpió 16°40’–

30° 

T/S/S R§k¢asa  Artha Jó pozíciójú, munkabíró, veszekedő, vitázó, kilép a tamasztikus erőkből, utolsó 

életszakasz kezdete, alantas vágyak keverednek a spiritualitással, utolsó útra indul, 

problémák megoldása által tisztul, Univerzum titkainak kibontása, motiváció: el az 

anyagi világból. 

12. függelék: Holdházak összefoglaló táblázata, 2/2.  
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Ssz Nak-shatra 
Elhelyez-

kedés 

Kötő-

erő 

Hozott 

élet 

Fejlőd. 

szint 
Hatása 

19. Mula 
Nyilas 0°–13° 

20’ 
S/R/R R§k¢asa Kāma 

Halál, a dolgok mélyére kell menni, nehéz, a Ho itt a lélek missziója, törettetés, 

spiritualitás, vagy szenved a mély változástól, minden anyagi vágyat fel kell adni, Ju, Ke: 

múltbeli bölcsesség, alázat, törettetés, ego feloldása, ha nem  bukás. 

20. 
Purvá-

ashádha 

Nyilas 13° 

20’–26° 40’ 
S/R/T Manusja Mokṣa 

Az elefánt legértékesebb része az agyar, rendíthetetlen akaratú, megállíthatatlan tágulás, 

tisztulás, Ju, Me: spirituális tanítók, a démonoktól való szabadulás, a karma teljes 

tisztulása, tudás  kiemel a sötétségből, változások, nehéz vele élni, az elefántagyar letörik, 

de visszanő, veszélyes. 

21. 
Uttará-

ashádha 

Nyilas 26° 

40’–Bak 10° 
S/R/S Manusja Mokṣa 

Legyőzhetetlen, erős tudású, jóakaratú, kompetens, Ju esésben, melegség, bizalom, Na, Ju: 

bölcsesség/Na, Sa: élettapasztalat, intellektuális horizont, új tapasztalatok, meg kell élni az 

anyagi létet, világi sémák, a léleknek el kell rugaszkodnia, a karma utolsó részei. 

22. Sravana 
Bak 10°–23° 

20’ 
S/T/R Dev§n Artha 

Hallás utáni tanulás, tudás, szorgalom, hírnévtudással, Ho, Sa: nehéz, felelősségvállalás, 

meghallgatás, Ho meditáció, az élet hangjai (fül), fantázia és valóság elkülönítése. 

23. Dhanish-thá 
Bak 23°20’ – 

Vízöntõ 6° 40’ 
S/T/T R§k¢asa Dharma 

Csúcssiker, gazdagság, kompetencia, nyugtalanság, harcos az anyagi és a lelki világ 

között, régi karma tisztítása, magányos egzisztencia, eleget tesz mások vágyainak, 

illúziókat kerget valós elhivatottságát kell megtalálnia. 

24. Satabisha 
Vízöntõ 6° 

40’–20° 
S/T/S R§k¢asa Dharma 

Törvény, jog, igazságszerető, titkos tanok, gyógyítás, mások hibáinak kiküszöbölése, 

szarkazmuskritika, szolgálat, Sa, Ra: gátak, nehézségek, kozmikus tanulás, lassan 

bezárul az anyagi világ, új élethozzáállás kundalini ébredés. 

25. 
Púrva-

bhadrapada 

Vízöntõ 20°–

Halak 3° 20’ 
S/S/R Manusja Artha 

Új tudat ébred, Sa határokat szab, Ju tágítváltozások jönnek létre a lélekben, Sa, Sa 

Halakban: univerzális tudat, (mindenáron) egyesül a lélekkel, idealizmus, bátorság. 

26. 
Uttara-

bhadra-pada 

Halak 3° 20’–

16° 40’ 
S/S/T Manusja Kāma 

Elengedni a hamis elképzeléseket, kezdeti nehézség lassan harmóniává alakul, bölcsesség 

megismerése, harmónia az isteni akarattal a cél, kígyó leveti bőrétúj születik, amely 

visszavezet az Örök tudatosságba, vagy egy új ciklusba. 

27. Révatí 
Halak 16° 40’–

30° 
S/S/S Dev§n Mokṣa 

Bölcsesség megtalálása, segítségnyújtás, ill. annak elfogadása (szinttől függ), 

Transzcendens táplálja ezt. Revati: menni, Ho itt intenzív inkarnációt, legmagasabb 

tudatosságot hozhat, Ve: erőben, szex, gyermekáldás, a jövő kezdete, nagyfokú kreatívitás. 

13. függelék: Holdházak összefoglaló táblázata, 2/3.  
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Kritika összefoglaló: szintje a k§ma, ahol a vágy, a kéj, az érzékek kielégítése, mindenáron való beteljesítése zajlik. Mottója az energia transzformáció, átváltozás. Alház 

ura a Nap, a Kos-jegyé (26°40’) a Mars, Bikáé (10°) a Vénusz. A személy lelkében romboló, rossz tulajdonságok lakoznak. Ebben az inkarnációban fő cél, hogy ezeket a 

démoni erőket elpusztítsa. Ebben a Holdházban lévő bolygók döntésre kényszerítik a személyt, döntenie kell, hogy a fény, vagy a sötétség felé halad. 

Aszcendens a Kritikában Nap a Kritikában Hold a Kritikában Szaturnusz a Kritikában Jupiter a Kritikában 

Célja a vágyak zabolázása és a 

spirituális, szellemi út elkezdése. 

Kosban: dinamikus életet él, a 

tettvágy hajtja, keresi szűnni nem 

akaró céljait. 

Bikában: tulajdonszerzés a fő 

hajtóereje. 

Az alházban lévő aszcen-dens, 

mindkét csillagjegyben erős 

elégedetlenséget okoz, újabb és 

újabb vágyak indulnak el. 

Kosban: erőben van. A karakter 

nagyon erős, el kell döntenie, 

hogy erejét a jó vagy a rossz 

szolgálatába állítja. 

Bikában: veszít erejéből, mert a 

Nap és a Vénusz ellenségek. A 

személynek nő a 

szenvedéstudata, mert vágyai 

eléréséhez vezető útja egyre több 

sikertelensé-get hoz. Ez a tudat 

viszont pozitívan hathat későbbi 

döntései meghozatalánál. 

Lélek szinten hordozza 

problémáit. Egyre nagyobb 

kényszerűséget érez saját 

démonjainak elpusztítására. 

Mindkét főházban alacsony 

szinten a Hold, nagyon mélyre 

taszíthatja a szülöttet. A személy 

ennek következtében, erősen 

küzd lelkének lehúzó erejével. 

Kosban: a leggyengébb, ezért a 

személy sok nehézséggel küzd, az 

élet kríziseiben nehezen áll talpra. 

Bukás, válás, csalódás mély 

nyomot hagy, és nehezíti 

döntéshozatalát. 

Bikában: kedvezőbb helyzetben 

van, mert a Vénusszal barátok. 

Az alház mindkét oldalán az 

illető állandó problémákba 

ütközik, vágyait nem, vagy csak 

alig tudja teljesíteni. A 

sikertelenség miatt létrejövő 

elégedetlenségben kényszerítve 

lesz a lélek új utat, új irányt 

keresni. 

Kosban: erősíti az alház által 

hordozott Nap-energiát. Ez még 

nagyobb magaslatokba viszi a 

szülöt-tet. A Mars, a Nap és 

Jupiter barátok, ezért a személy 

még erősebbnek érzi magát, 

mindenáron vágyait akarja 

kielégíteni. Ez nem hat 

kedvezően a k§ma-szint 

meghaladására, az érzékkielégítés 

csökken-tésére, esetleg 

elhagyására. 

Bikában: Vénusz és Jupiter 

ellenségek, ennek ellenére a 

szülött életében ez pozitív 

változást hozhat, mert  

csökkenteni szeretné a szűnni 

nem akaró vágy- teljesítést és arra 

irányíthatja a lelket, hogy a jó 

felé döntsön. 

14. függelék: Bolygók a Kritikában, 1/2  
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Kritika összefoglaló: szintje a k§ma, ahol a vágy, a kéj, az érzékek kielégítése, mindenáron való beteljesítése zajlik. Mottója az energia transzformáció, 
átváltozás. Alház ura a Nap, a Kos-jegyé (26°40’) a Mars, Bikáé (10°) a Vénusz. A személy lelkében romboló, rossz tulajdonságok lakoznak. Ebben az 
inkarnációban fő cél, hogy ezeket a démoni erőket elpusztítsa. Ebben a Holdházban lévő bolygók döntésre kényszerítik a személyt, döntenie kell, hogy a 
fény, vagy a sötétség felé halad. 

Merkúr a Kritikában Vénusz a Kritikában Mars a Kritikában Ketu a Kritikában Rahu a Kritikában 

Kosban: a Merkúr és a Mars 
ellenségek, ezért az előbbi 
által képviselt, átgondolt 
racionalitás visszafogja a 
másik dinamizmusát. 
Bikában: a Merkúr és a 
Vénusz, valamint a Merkúr és 
a Nap, szintén barátok. 
A Merkúr a Kritikában 
pozitívan hat, mert állandó 
gondolkodásra és meg-
fontoltságra kényszeríti a 
szülöttet, így a meghozott 
döntései megalapozottak 
lehetnek. 

Kosban: Vénusz és a Nap 
ellenségek, Marssal semle-
gesek. 
Bikában: Vénusz saját 
főházában van, ez növeli 
erejét, viszont a Nap, mivel 
ellenségek, ezt gyengíti. 
A Vénusz-Nap ellentét, 
alacsony szinten mind a Kos, 
mind a Bika részben 
kedvezőtlenül hat, mert az itt 
lévő Vénusz akarata 
érvényesül, a személy   
elsősorban vágyait akarja 
kiélni. Magasabb szinten 
bolygó állás, az illúziók 
felismertetése után, 
hozzásegítheti a lelket a 
pozitív döntéshez. 

Kosban: a Mars saját 
főházában nagyon erős, ez 
nagyobb nyomatékot adhat 
arra, hogy a személy a k§ma-
szinten maradjon. Alacsony 
szinten a lélek a fizikai vágyait 
hajtja, csak nagyon magas 
szinten tud ezektől 
megszabadulni. 
Bikában: Mars és a Vénusz 
semlegesek. Az előbbi 
alacsony szinten az élet 
energiát újabb és újabb vágyak 
fecsérlésére fordítja, magas 
szinten a szülött megpróbál 
kitörni, megszabadulni 
vágyaitól.

89
 

Ketunak nincs ellensége. 
Kosban: a Ketu Marsként hat. 
A szülött nagyon dinamikus, 
szorgalmas lesz. A múltban 
döntenie kellett: fényt vagy 
árnyékot választja. Alacsony 
szinten a lélek még mindig a 
sötét erőkkel küzd. A holdcso-
mópont másik fele a Rahu, 
mutatja, hová tart a szülött. A 
Vishakában van, ezért még 
sokat kell dolgoznia magán 
ahhoz, hogy letegye egoját, és 
a fény felé forduljon. 
Bikában: magas szinten, ha a 
Rahu az Anuradhaban (isteni) 
van, akkor valószínűleg a 
személy a fény felé fordul, ha 
Vishakában van, akkor még 
sokat kell dolgoznia magán, 
hogy a fény felé forduljon.. 

Rahunak nincs ellensége. 
Bizonytalanságot és hiány-
energiát képvisel. 
Kosban: a személy 
bizonytalan, tele lesz kétellyel 
és félelemmel, ezért késlelteti 
a döntést. Alkotó készségében 
bizonytalan lesz. 
Bikában: a szülött előbb- 
utóbb döntési helyzetbe kerül: 
tovább folytatja vágyai 
illuzórikus hajszo-lását, vagy 
más irányt ad az életének. Fel 
kell ismernie a személynek, 
hogy az élet nem a 
szórakozásról szól (szűnni 
nem akaró vágykielégítésről), 
hanem  belső, lelki útról, Isten 
kereséséről. 

15. függelék: Bolygók a Kritikában, 2/2  
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 Gyakorló asztrológusként kevés olyan személy képletével találkoztam, ahol a Ma a Kritika Bika részében volt, és az illető felhagyott volna vágyai megvalósításának 

hajszolásával. 
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Ashlesha összefoglaló: szintje a dharma. Az alház ura a Merkúr. Rák jegyben (16°40’-30°) található, amelynek ura a Hold. Mottója a kapaszkodás. Alapmotíváció: 

személy önmagát keresi, előző életekből hozott, kivetettségtől való félelem uralkodik rajta, ezért kapaszkodik környezetében lévő emberekbe. Útjában bizonytalan. 2 

formája van: 1. vagy oltalmat, biztonságot, támogatást, védelmet keres személyektől vagy egy szervezettől. 2. Másokat tart függőségben. ezt hatalmi játszmával éri el. A ház 

ura a Merkúr, ezért a személy döntéshozatala racionális lesz, szorult helyzetében képes bevetni a mágia valamely formáját is. 

Aszcendens az Ashleshában Nap az Ashleshában Hold az Ashleshában Szaturnusz az Ashleshában Jupiteraz Ashleshában 

Egész életében keresi azt az   

embert vagy közeget, akihez, 

amihez kapcsolódni tud. 

Magányossága nagyfokú 

bizonytalanságot okoz. 

Környezete hamar megérzi a 

függőségi ényszerét, ezért az 

emberek gyakran eltaszítják az 

ilyen Aszcendenssel rendelkezőt. 

Olyan mint az inda, amelyik 

rámászik a fára, és elszívja az 

éltető energiát. Ez a folyamat 

nem tudatos. 

Nap a Merkúrral semlegesek, 

ezért az illető viszonylag jó 

kapcsolatot alakíthat ki a szülői 

házzal. Családcentrikus, 

valószínű-leg élete végéig 

kötődik otthonához, az apai minta 

fontos számára, teljesen követheti 

az apát, vagy negatív minta 

esetén az ellenkező utat 

választhatja. 

A Holdnak a Merkúr barátja, 

Merkúrnak a Hold ellensége. 

Saját függőségét leplezheti túlzott 

gondosko-dással. Az 

„Ashleshában Holdas”anya, 30 

év feletti fiát kis gyerekként 

kezeli, nem akarja elengedni. Egy 

életen keresztül a szolgálat mögé 

bújik. Ebben az alházban gyakori, 

hogy a fiúgyermek, majd meglett 

férfi, egy életen át együtt marad 

az anyával. Az itt lévő Hold célja: 

az egyéni dharma, megtalálása, a 

túlzott ragaszkodás elengedése. 

A Szaturnusz a Merkúrnak 

barátja, fordítva semlege-sek. 

Mindent késleltet (lassan mozgó 

bolygó). A szülött ezért leragad a 

kapcsolatában, még akkor is, ha 

az már kellemetlen, vagy 

hátrányos számára. A racionális 

Merkúr által a személy sokáig 

képes egy illúziót fenntartani. 

Újra, meg újra felépít magában 

tudat alatti stratégiákat ar-ról, 

hogy miért nem kell kilépnie 

kapcsolatából. Egész életében 

számára nem megfelelő 

környezet-ben élhet. A valós ok, 

ragaszkodás megszokott 

életformájához. 

A Jupiter itt erőben van, a 

racionális Merkúrral ellenségek, 

fordítva semle-gesek. A 

környezeti nyomás elég nagy 

ahhoz, hogy ragaszkodásától 

felszabadulhasson. A lélek, ha 

már spirituális úton jár, hamar 

ráérez a kellemetlen 

környezetére, rátalál a dharma 

útjára. 

16. függelék: Bolygók a Ashleshában, 1/2  
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Ashlesha összefoglaló: szintje a dharma. Az alház ura a Merkúr. Rák jegyben (16°40’-30°) található, amelynek ura a Hold. Mottója a kapaszkodás. Alapmotíváció: 

személy önmagát keresi, előző életekből hozott, kivetettségtől való félelem uralkodik rajta, ezért kapaszkodik környezetében lévő emberekbe. Útjában bizonytalan. 2 

formája van: 1. vagy oltalmat, biztonságot, támogatást, védelmet keres személyektől vagy egy szervezettől. 2. Másokat tart függőségben. ezt hatalmi játszmával éri el. A ház 

ura a Merkúr, ezért a személy döntéshozatala racionális lesz, szorult helyzetében képes bevetni a mágia valamely formáját is. 

Merkúr az Ashleshában Vénusz az Ashleshában Mars az Ashleshában Ketu az Ashleshában Rahu az Ashleshában 

Saját alházában erős, a Holddal 

ellenségek, fordítva semlegesek. 

A víz elemű Rákban a szülött 

érzelmi kötődésben van. A 

Merkúr által racionális okokat 

keres, hogy függőségi 

kapcsolatait fenntartsa. 

A Vénusz a Merkúrral barátok, 

de a Holddal ellenségek, így sok 

esetben vágya nem teljesül, 

számára elérhetetlen marad. 

Gyakori a magányosság 

kitaszítottság érzete. Olyan  

kapcsolatokat keres, melyekben 

védelmet, stabilitás kap, saját 

élete iránti felelősségét átadhatja 

másnak. 

A Mars a Holddal barátok, a 

Merkúrral ellenségek (fordítva 

semlegesek). Mars esésben van 

(leggyengébb) a Rákban. Az itt 

lévő marsenergia bizonytalan. 

Nem tudja milyen célokba  

helyezze alkotó erejét. Támaszt 

keres bizonytalanságában, 

döntésképtelenségében. Nem 

találja életútját, szüksége van 

iránymutatásra. 

Az ilyen személy nagyon sokáig 

megbújik a családi  „fészekben”. 

Fél kilépni a „nagybetűs életbe”, 

önállóvá válni. A szemben lévő 

Rahu a Bakba visz. Az illetőnek, 

élete második felében meg kell 

tanulnia saját erejére, munkájára 

támaszkodni. El kell engedni az 

irányt mutató biztonságot. 

A személy mindig vágyik a 

meleg, megtartó környezet-re, de 

az élet rendszerint nem, vagy 

csak nagyon későn adja meg. A 

Rákban lévő Rahu, sok esetben a 

családi struktúra teljes hiányát 

mutatja. Ilyenkor a szülött 

kapaszkodik egy csoportba, vagy 

egy hitrendszerbe. Családon kívül 

próbálja megtalálni a biztonságot, 

támaszt. 

17. függelék: Bolygók az Ashleshában, 2/2  
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Magha összefoglaló: szintje artha. Az alház ura a Ketu. Oroszlánban (0°-13°20’) található, melynek ura a Nap. Ketu a régmúltból, előző inkarnációból hozott energiát 

akarja átmenteni. Mottója, alázatos szolgáló. Ennek elérése lenne a fő célja mindazon bolygóknak, amelyek itt foglalnak helyet. A személy fizikai síkon akarja megvalósítani 

a hatalmat, becsvágyainak kiélését. Tamasztikus kötőerő hat. Bármely bolygó van jelen, a személy, mindenképpen nagy, viharos, nehéz tanuláson megy keresztül. A cél, a 

hozott felsőbbrendűség érzet megtörése. A folyamat igen nehéz, mindenkor súlyos belső harcot idéz elő a szülöttben, kapcsolatrendszerében. A külvilág is érzékeli ezt a 

lenéző, vagy túlságosan szorongó habitust és egyfajta elutasítást idéz elő az emberekben. 

Aszcendens a Maghában Nap a Maghában Hold a Maghában Szaturnusz a Maghában Jupiter a Maghában 

 Az ittlévő aszcendens 

tulajdonosát a hatalom megélése 

motiválja. Élete hamis célja, az 

önhitség, a becsvágy kielégítése. 

Fejlettebb szinten felismeri, hogy 

a hatalom nem boldogít. 

Felelősség vállalást, a jelenre 

való fókuszálást jelent a szülött 

fejlődése. Az Aszcendens útja 

ívet ír le. Magas pozícióba 

kerülve mások szolgálatára kell 

fordítani energiáit. Ha a szülött 

nem eszmél fel, akkor lélek vele 

bukik. 

Főházában van, ezért erős. A 

személy, alacsony szinten nagyon 

nagyra tartja magát, „nagyon 

magas lovon ül”, és alaptalanul 

lenéz másokat. Magasabb szinten 

a lélek felismeri, hogy ennek 

nincs alapja, elkezd szorongani, 

majd a kétféle állapot váltakozva 

tölti be életét. A szorongás alapja 

az, hogy nagyságérzete nem jelen 

életében megélt események 

eredménye. Egész magas szinten 

a lélek a jelenre fókuszál és 

felelősséget vállal a történtekért. 

A Hold és a Nap barátok. A 

személy életének első felében 

csúcsokat él meg, majd 

harmincas, legkésőbb a 

negyvenes évek végén 

bukások sorozata következik. 

Az élet kettétöri önhitségét, 

büszkeségét és alázatra 

kényszeríti. 

 

A Szaturnusz és a Nap ellenségek, a 

bolygóállás soha nem engedi a 

szülöttet világi értelemben 

felemelkedni. A lélek folyamatos 

küzdelemben van, de nem kapja meg 

az áhított elismerést és hatalmi 

pozíciót. Küzd ez ellen, a remélt 

sikerek azonban elmaradnak. A 

Szaturnusz, a nagy tanító, rá akarja 

vezetni a jelen megélésére és 

alázatos szolgává nevelni a személyt. 

A fordulat csak az élet utolsó 

harmadában következhet be, mert a 

Szaturnusz mindent késleltet. A 

horoszkóp tulajdonosa örök harcban 

van vágyai és a realitás között. 

Jupiter erőben van és a Nappal 

barátok. Hagyja szárnyalni a 

lelket, magas pozíciót, 

elismeréseket kaphat. Az élet itt 

úgy tanít, hogy a hatalom 

megélése rádöbbenti a szülöttet 

arra, hogy ennek elérése nem 

teszi boldogabbá. 

18. függelék: Bolygók a Maghában, 1/2  
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Magha összefoglaló: szintje artha. Az alház ura a Ketu. Oroszlánban (0°-13°20’) található, melynek ura a Nap. Ketu a régmúltból, előző inkarnációból 

hozott energiát akarja átmenteni. Mottója, alázatos szolgáló. Ennek elérése lenne a fő célja mindazon bolygóknak, amelyek itt foglalnak helyet, hogy a 

személy, fizikai síkon akarja megvalósítani a hatalmat, becsvágyainak kiélését. Tamasztikus kötőerő hat. Bármely bolygó van jelen, a személy, 

mindenképpen nagy, viharos, nehéz tanuláson megy keresztül. A cél, a hozott felsőbbrendűség érzet megtörése. A folyamat igen nehéz, mindenkor súlyos 

belső harcot idéz elő a szülöttben, kapcsolatrendszerében. A külvilág is érzékeli ezt a lenéző, vagy túlságosan szorongó habitust és egyfajta elutasítást idéz 

elő az emberekben. 

Merkúr a Maghában Vénusz a Maghában Mars a Maghában Ketua Maghában Rahu a Maghában 

A Merkúr és a Nap barátok, 

fordítva semlegesek. Itt 

egyfajta intellektuális fel-

sőbbrendűséget okoz. Ala-

csonyabb szinten az illető azt 

hiszi, hogy mindent jobban 

tud, született öröksége a 

minden feletti tudás. Úgy véli, 

hogy mindenütt, mindenkit 

taní-tania kéne, akkor is, ha 

erre nem kérik fel. Ha lehető-

sége van rá, fitogtatja tudá-sát. 

Ez a környezetére nega-tívan 

hat, menekülnek szó-noklatai 

elől. Az egész alaptalan, mert 

csak az ebben való hitet 

hozhatta át korábbi 

inkarnációiból. Magasabb 

szinten ráeszmél, hogy tudását 

szeretetteljes tanítássá 

konvertálhatja. 

A Vénusz és a Nap 

ellenségek. A személy vágy 

szinten, meg szeretné élni az 

artha-szintet, a pénz 

birtoklását, a földi vágyak 

beteljesülését. Hatalmi 

beosztásra törekszik. Ennek 

beteljesülését a képlet többi 

aspektusa is befolyásol-

hatja. Ha beteljesedik, akkor 

az élet későbbi szakaszában 

(55-60 között), ebben az 

inkarnációban nagy törés éri. 

Ezt alátámasztja sok éves 

képletelemzési munkám és 

terapeuta gyakorlatom. 

A Mars és a Nap barátok, de 

esésben van. A Ketu is 

Marsként hat, így még jobban 

kifejezésre akarja juttatni 

felsőbbrendűségét. Mindent 

megtesz annak érdekében, 

hogy a látszat 

felsőbbrendűség felépüljön és 

fennmaradjon. A személyt 

mindenképpen fel kell 

világosítani, hogy törekvései 

hiába valóak és elfecsérelt 

inkarnációhoz vezetnek. Csak 

nagyon magas szintű lélek 

válik az itt lévő Mars által, a 

többi ember alázatos 

szolgálójává. 

Előző inkarnációban a lélek 

nagyságokat élt meg, pozíció, 

vagy tudás, vagy anyagi javak 

által. 14 éves koráig a szülött 

úgy érzi, hogy király módjára 

magasabban áll a többi ember 

felett, utána (2*7 év) kezd 

megtörni, ráérez, hogy a 

múltban megélt hatalmat, 

erőszakkal sem tudja átmen-

teni. A Vízöntőben lévő Rahu, 

42-49 év között, egyre jobban 

belekényszeríti egyenrangú 

kapcsolatokba, ahol már 

felelősséget tud vállalni. Ennek 

feltétele, tanulási folyamatának 

sikeres végrehajtása. 

Sikertelenség esetén továbbra 

is megpróbálja fenntartani az 

előző inkarnációból hozottakat, 

de ezt nem kaphatja meg.  

Az Oroszlán energia hiányát 

hozza. Ebben az inkarnációban a 

személynek fel kell vállalnia, 

hogy valamiben kiemelkedő 

eredményt érjen el. Azt a 

veszélyt hordozhatja, hogy 

teljesítményével indíttatásai is 

megváltozhatnak, ahelyett, hogy 

mások szolgálatába állítaná 

tudását vagy képességét, önös 

motivációk lépnek fel. Siker, 

pénz ferdíti el a valós irányt. A 

Rahu 42 és 49 év között nyílik, 

hatása dinamikusan jelentkezik, 

korábban a szülött nem akarja 

megélni lehetőségeit. A fenti 

élet-korban, a r§k¢asa minőség 

tovább veszélyeztetheti, önhitté, 

anyagi érdekek hajszolójává 

válhat, valós cél felé haladás 

helyett. 

19. függelék: Bolygók a Maghában, 2/2  
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Chitra összefoglaló: szintje a k§ma, a vágyak teljesítése. Ura a Mars. A Szűzben (23°20, ura a Merkúr) és a Mérlegben (6°40’, ura a Vénusz) is helyet foglalhat. Mottója a 

különlegesség. Az alház célja az ego feltörése. A szülött állandóan azon munkálkodik, hogy valami egyedi tökéletességet érjen el, ezáltal magára vonhatná környezete 

figyelmét. Nagyon munkabíró, dinamikus, azonban a munka célja mások központjává válni. Fontos számára az elismerés, amit ritkán kap meg, mert célja elérése érdekében 

agresszívvé válhat. A Mars a Merkúrral, ellenségek, fordítva semlegesek, így a Chitra Szűz részében lévő bolygók kevéssé hozhatják meg az elvárt felmagasztalást. 

Magasabb szintű lélek előbb-utóbb rájön, hogy hamis illúziókat kerget. A Mars a Vénusszal semleges. A Chitra Mérleg részében lévő Mars hatására, egy hölgy 

nőiességével, férfiak meghódításával szeretne folyamatosan sikereket elérni, férfiaknál padig a nők meghódítása lehet a cél. A hódítás itt nem az áhított társ megtalálását, 

hanem folytonosságot jelent, a nő minden férfit, a férfi az összes nőt meg szeretné hódítani. 

Aszcendens a Chitrában Nap a Chitrában Hold a Chitrában Szaturnusz a Chitrában Jupiter a Chitrában  

Szűzben: a személy egész 

életében sikerekre, ered-ményre 

törekszik. Becsvá-gya 

kielégíthetetlen. 

Mérlegben: olyan embe-rekkel 

veszi magát körül, akik őt 

felmagasztalják, és ha ez a 

törekvés sikertelen, akkor 

elhagyja közönségét. A Mérleg 

kapcsolati jegy. Önös érdekeket 

hajthat a szülött, amíg  fel nem 

ismeri a hamis életcélt. 

Szűzben: a személy eszével akar 

kitűnni. Okosabbnak, 

kiválóbbnak érzi magát 

környezeténél. Elvárja a különös 

figyelmet, kelle-metlen, 

hivalkodó természe-te azonnal 

feltűnik. 

Mérlegben: A Nap esésben van, 

gyenge. Az illető erőtlen 

kisugárzású, ezért belső harca, a 

különlegessé válásban, még 

nagyobb.  Harcot vív alantas 

vágyai és a realitás között. 

Szűzben: a Hold és a Merkúr 

barátok, fordítva viszont 

ellenségek. A személy mégis 

kényelem-ben érzi magát, biztos 

felsőbbrendűségében. Nem, vagy 

csak ritkán érzi meg a valós 

problémát. 

Mérlegben: a Vénusz és a Hold 

semlegesek, fordítva ellenségek. 

A szülött erősen vágyik mások 

figyelmére. 

Mindent megtesz, hogy ezt elérje. 

Kirívó viselkedés, öltözködés, 

harsány megjelenés, ezeket az 

eszközöket használja a cél elérése 

érdekében. 

Szűzben: a Merkúrral barátok. A 

Szaturnusz késlelteti az igazi 

felismerés folyamatát. 

Mérlegben: Vénusszal barátok. 

Itt erőben van, ezért a szülött 

illúzióját még tovább képes 

fenntartani. 

A „különlegesség érzete” sokáig, 

akár egy életen át fennmaradhat. 

Jupiter a Merkúrral és a 

Vénusszal is ellenséges, ezért 

felerősíti a sikerorien-tációt és az 

elismerés vágyát. Sem a Szűzben, 

sem a Mérlegben nem tartható 

fenn az illúzió. Azok a 

személyek, akik még 55 és 60 év 

között is ebben a hamis 

képzeletben vannak, azoknak az 

élet, valamilyen tragédiával 

jelzést ad. Ezzel kényszeríti a 

szülöttet a hamis   

hitrendszerének feloszlatá-sára. 

Alázatra int. 

20. függelék: Bolygók a Chitrában, 1/2  
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Chitra összefoglaló: szintje a k§ma, a vágyak teljesítése. Ura a Mars. A Szűzben (23°20, ura a Merkúr) és a Mérlegben (6°40’, ura a Vénusz) is helyet foglalhat. Mottója a 

különlegesség. Az alház célja az ego feltörése. A szülött állandóan azon munkálkodik, hogy valami egyedi tökéletességet érjen el, ezáltal magára vonhatná környezete 

figyelmét. Nagyon munkabíró, dinamikus, azonban a munka célja mások központjává válni. Fontos számára az elismerés, amit ritkán kap meg, mert célja elérése érdekében 

agresszívvé válhat. A Mars a Merkúrral, ellenségek, fordítva semlegesek, így a Chitra Szűz részében lévő bolygók kevéssé hozhatják meg az elvárt felmagasztalást. 

Magasabb szintű lélek előbb-utóbb rájön, hogy hamis illúziókat kerget. A Mars a Vénusszal semleges. A Chitra Mérleg részében lévő Mars hatására, egy hölgy 

nőiességével, férfiak meghódításával szeretne folyamatosan sikereket elérni, férfiaknál padig a nők meghódítása lehet a cél. A hódítás itt nem az áhított társ megtalálását, 

hanem folytonosságot jelent, a nő minden férfit, a férfi az összes nőt meg szeretné hódítani. 

Merkúr a Chitrában Vénusz a Chitrában Mars a Chitrában Ketu a Chitrában Rahu a Chitrában  

Szűzben: erős, a saját házában 

van, a Marssal semleges, a 

Mérlegben a Vénusszal barátok. 

Itt a szülött jól érzi magát, az 

élettől kapja a pozitív 

visszajelzéseket, elismerést. Az 

illető, akár egy egész életet 

leélhet abban az illúzióban, hogy 

ő értékesebb, mint mások. 

Szűzben: esésben van, gyenge, 

ezért a személy nem érzi jól 

magát, nehezen érvényesül. Nem 

éri el környezetétől az áhított 

csodálatot, felmagasztalást. 

Folyamatos kudarcot, kisebbségi 

érzetet él meg, nők 

nőiességükben, a férfiak pedig 

párkapcsolatukban. A nők, külső 

megjelenésükben és 

adottságaikban bizonytalanok, 

nem nyerik meg környezetük 

áhított csodálatát. 

Mérlegben: erőben van. A 

szülött nagyon vonzónak érzi 

magát, megnyerő, nyájas 

viselkedéssel magára vonja a 

figyelmet.. 

Különös dinamikával, törekszik a 

várt siker elé-résére. Célja 

elsősorban, földi vágyak 

teljesítése. Minden energiájával 

azon dolgozik, hogy környezete 

kiválóságát elismerje, 

felfigyeljenek rá. 

Szűzben: a Merkúrral ellenségek, 

a személy tudat alatti 

motivációját arra fordítja, hogy 

megnyerje a környezete 

csodálatát. 

Mérlegben: a Vénusszal 

semlegesek, a Mars itt fenntartja 

a szülött illúzióit. 

Marsként hat, ezért a személy 

még dinamikusabb. Szűzben: 

nagyon szorgalmas, de utal az 

előző inkarnációk hamis, öncélú 

törekvéseire. 

Mérlegben: a Ketu jelenlét  

nehézségeket hozhat. A múlt 

inkarnációi kapcsolati 

problémákat rejthetnek, az illető 

nem tudott, vagy nem tud társával 

együtt élni. Fontos volt, vagy 

még mindig fontos számára a 

különlegesség érzet. ez 

rendszerint nem tudatos. 

Mindkét Zodiákus jegyben (Szűz 

és Mérleg), az élet második 

felében, 42 és 49 év között, olyan 

helyzetbe viszi a személyt, ahol 

megélheti az „én különleges 

vagyok” érzetét. Korábban 

kisebbségi érzés és rossz 

önértékelés gyötörte. Az alul- 

vagy fölülértékelés gyökere 

mindig a hamis ego. 

21. függelék: Bolygók a Chitrában, 2/2  
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Vishaka összefoglaló: szintje dharma. Az alház ura a Jupiter. 2 csillagjegyben (Mérleg 20°, ura a Vénusz, és Skorpió 3°20’, ura a Mars) helyezkedik el. Jupiter a Vénusszal 

ellenségek, fordítva semlegesek, a Marssal barátok. Mottója az önérdekű siker. 

Aszcendens a Vishakában Nap a Vishakában Hold a Vishakában Szaturnusz a Vishakában Jupiter a Vishakában 

A személy egész életében 

céltudatos. Érzéki élvezetre, 

becsvágya kielégítésére vágyik. 

A dharma útját szeretné járni. Ez 

tiszta motiváció, de az egyén 

elvész a hamis illúziók 

útvesztőjében. 

A külvilág számára is 

nyilvánvalóvá szeretné tenni 

magasabb rendűségét, tetteiben a 

különlegességét. Sikereit és 

munkája gyümölcsét egyedül 

akarja élvezni, nem kívánja 

másokkal megosztani. Kifelé él, a 

világ elismerése fontos neki. 

Mérlegben: a személy, 

elsősorban a nők, szépségükkel, 

vonzerejük-kel akarnak hódítást, 

elismerést szerezni. 

Skorpióban: tetteikért akarnak 

„tapsot”, elismerést kapni. 

Belső indíttatása a dharma. Belső 

útját, feladatát keresi itt a 

világban, amit a Vishakában 

összetéveszt a külvilági 

tevékenységeivel. 

Mérlegben: Jupiter és a Vénusz 

ellenséges viszonya miatt az itt 

lévő Hold állandó belső 

elégedetlenséget okoz. ezért újra, 

meg újra várja az elismeréseket. 

Skorpióban: a személy 

komfortosabban érzi itt magát, 

mert a Mars és a Jupiter barátok, 

de a Hold esésben van, gyenge, 

ezért nagyon érzékenyen reagál a 

külvilág impulzusaira. Mivel a 

Hold gyorsan mozgó bolygó, 

ciklusaiban nemcsak érzékenyen, 

de gyorsan is reagál. 

Nehézségek által tanít. A sorsa 

korlátozza becsvágyának 

kielégítését. 

Mérlegben: erőben van, nagyon 

erős, ennek ellenére a személy 

gyakran vágyai teljesítésének 

fékezésébe, vagy nehézségekbe 

ütközik. Az erős Szaturnusz 

miatt, a sikertelenség ellenére, 

lesz elegendő energiája ismét 

belevágni abba, amit elkezdett. A 

cél annak a felismerése, hogy a 

külvilág elismerése nem az Isten 

felé vezető út. 

Skorpióban: a személynek 

nehézségei lesznek. Ha nem 

megfelelő irányba halad, akkor a 

korlátozás kelti fel figyelmét. A 

Szaturnusz, a nagy égi tanító, azt 

a felismerést akarja elérni, hogy 

az öncélú siker, nem szolgálja az 

egyén lelki fejlődését. 

A Jupiter saját alházában van, 

erős. Ez hozzásegíti a szülöttet a 

magasabb világi pozícióhoz. Eléri 

a célt, de mégsem lesz elégedett, 

ettől jöhet a felismerés, hogy útja 

hamis, motivációja öncélú. 

Mérlegben: a Vénusszal 

ellenségek. A sikerek a 

személyben nem hoz 

megnyugvást. A belső feszültség 

folyamatosan nő, mert a siker 

növekedésével arányosan azt érzi, 

hogy vágyai mégsem teljesülnek. 

Skorpióban: a Marssal barátok, 

erősítik egymást. Emiatt 

komfortosabban érzi magát, ez 

késlelteti a megfelelő irányba 

fordulást. 

22. függelék: Bolygók a Vishakában, 1/2  
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Vishaka összefoglaló: szintje dharma. Az alház ura a Jupiter. 2 csillagjegyben (Mérleg 20°, ura a Vénusz, és Skorpió 3°20’, ura a Mars) helyezkedik el. Jupiter a Vénusszal 

ellenségek, fordítva semlegesek, a Marssal barátok. Mottója az önérdekű siker. 

Merkúr a Vishakában Vénusz a Vishakában Mars a Vishakában Ketu a Vishakában Rahu a Vishakában 

 A Jupiterrel ellenségek. A 

racionális gondolkodás, a 

személy transzcendentális 

útját akadályozza. 

Mérlegben kényelemben 
érzi magát, a Vénusszal 

harmóniában van. Az elme 

hatalma alatt, a jupiteri 

bölcsesség nehezebben itatja 

át a lelkét. 

Skorpióban (vizes jegy): 

megkérdőjeleződik az elme 

kizárólagos szerepe. A 

szülött hamarabb a dharma 

útjára léphet. Itt is érvényes, 

ha két vagy több bolygó 

ellenséges pozícióba kerül, 

az nagy lehetőséget ad a 

személynek arra, hogy 

változtasson, belső harca 

rávezeti erre. Ha nem 

dolgozik önmagán, 

sikertelenséget és ezáltal 

szenvedést él meg. 

A Jupiterrel ellenségek. A 

földi vágyak képviselője 

ellentétbe kerül az isteni 

bölcsességgel. 

Mérlegben: erőben van, 

ezért komfortosabban érzi 

magát. Illúzióit, hamis 

elképzeléseit sokáig fenn 

tudja tartani. Letér a dharma-

szintről földi illúziói miatt, 

szépségre, tökéletességre, 

gazdagságra, csillogásra való 

törekvésével. 

Skorpióban: a személy 

kezdi elengedni anyagi 

vágyait. Megnyílik a belső 

világ, kötelességének kezdi 

érezni a spirituális úton való 

elindulást. 

 

Illúziókat kerget. Felcseréli 

az isteni utat a földi 

sikerekkel. Energiáját a 

céltudatosságra irányítja, a 

cél gyakran nem azonos a 

Dharmával 

Mérlegben: a Vénusszal 

semlegesek, Jupiterrel 

barátok. Ez segíti fenntartani 

azt az illúziót, hogy a földi 

jólét megteremtése az élet 

célja és eszenciája. 

Skorpióban: saját házában 

erős, Jupiterrel barátok. A 

szülött egyre jobban befelé 

fordul, az anyagi világ 

elveszti fontosságát. A Mars 

nagy energiával kényszeríti a 

személyt előírt útjának 

megtalálására. Csökken az 

anyagiak iránti vágy (vizes 

jegy). Elkezdi vagy folytatja 

belső útját, a transzcendens 

felé. 

Mérlegben a Ketu, a Rahu a 

Kosban, a Bharani alházban 

van, ahol hiány energiája 

keletkezhet. Ez bizonytalan 

végrehajtásában mutatkozik 

meg. A Mérleg Ketuval a 

szülött igényli mások 

vezetését, irányítását. 

Skorpióban a Ketu, Rahu a 

Kritika alházba kerül. A 

szülött, az előző 

inkarnációban, a Vishaka 

Skorpióban (vizes jegy)   

démonikus, okkult  erőket 

használt. A Rahu a 

Kritikában döntésre 

kényszeríti, táplálja tovább a 

sötét erőket, vagy lerombolja 

belső sötét irányultságait és a 

fény felé fordul. 

A személy 42 éves kora után, 
döntést kell hoznia: a földi lét 
kecsegtetései és a valós út között. 
Mérlegben: megnehezíti a szülött 
helyzetét a tamasztikus erők 
intenzívebb hatása. Az emberi 
kapcsolatok, a család, a párkap-
csolat, a fontos világi kötele-
zettségek háttérbe szorítják a 
belső útkeresést. A vénuszi ener-
gia hatására, földi vágyai egyre 
erősödnek, ez letérítheti valós út-
járól az anyagiak hajszolása felé. 
Ha a Ketu a Bharaniban van, 
akkor az előző inkarnációban már 
belső, transzcendentális érlelés 
ment végbe, gyümölcsei ebben az 
életben pozitívabbak lehetnek. Ha 
a Kritikában van, akkor a 
múltban megtörtént döntések 
(fény vagy sötétség) eredménye 
jelentkezik, 42 év felett. 
Skorpióban (vizes jegy) a Rahu 
hatására elkezdi letenni anyagi 
vágyait (élet egy luxusban), amit 
a föld jegyű, anyagias Bika és a 
múlt energiáit hordozó Ketu 
képvisel. A Rahuval szemben 
lévő Ketu a Kritikában van, 
ennek hatására szintén a múltban 
megtörtént döntések (fény vagy 
sötétség) eredménye jelentkezik, 
42 év felett. 

23. függelék: Bolygók a Vishakában, 2/2  
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Jyestha összefoglaló: szintje artha. Ura a Merkúr. Az alház a Skorpióban (16°40’-30°) helyezkedik el, amelynek ura a Mars. A Merkúr és a Mars semlegesek, fordítva 

ellenségek, ezért az itt lévő összes bolygó nagyfeszültségű helyzetbe kerül, ami nagymértékben befolyásolja hatásukat. Ez a szélsőséges energiaáramlás a személynek 

állandó konfliktust okoz. Mottója: felette álló. 

Aszcendens a Jyesthában Nap a Jyesthában Hold a Jyesthában Szaturnusz a Jyesthában Jupiter a Jyesthában 

Munkabíró, rendszerint jó világi 

helyzetet ér el. A tamasztikus 

energiák utolsó alháza. Alacsony 

szinten a személy, egész életében 

azt szeretné bebizonyítani,  hogy 

mindenki felett áll. Ennek oka a 

benne mélyen lévő kisebbségi 

érzete és a világ felé jelentkező 

bizonyítási vágya arról, hogy 

okosabb mint mások. A személy 

életének     második szakaszában, 

kiléphet a tamasztikus erők hatása 

alól, problémák és az azzal 

összefüggő szenvedések 

megélése következtében már 

megtisztulva. Elindulhat a 

szatvikus kötőerők felé. 

A Merkúrral semleges, fordítva 

barátok. A személy erősen ki 

akarja nyilvánítani mentális 

felsőbbrendűségét. Veszekedő, 

vitatkozó. A megélt konfliktusok 

által ráeszmélhet, hogy ez 

mégsem ad értelmet életének, 

nem okoz megelégedettséget. Ha 

sikerül a belső 

személyiségváltása, akkor 

kiléphet azon sikerek 

hajszolásából, amelyeket az általa 

érzett mentális fölény miatt 

kapott. Így a becsvágyért, az 

elismerésért vívott küzdelem 

háttérbe szorulhat. 

A Merkúrral barátok, fordítva 

ellenségek, a Marssal barátok. 

Érzelmi síkon szeretne elismerést 

szerezni, dicséretet akar, mert ő 

„okos”. Ez a lelki gyermek 

helyzete, aki elkeseredetten 

hajszolja a szülő jóváhagyását, 

helyes-lését. A világ felé 

nyilvánított igénye, „tartsatok 

engem is okosnak és értékesnek” 

a célja az itt lévő Holdnak. A 

szülött negatív önértékelését 

szeretné pótolni. 

A Merkúrral barátok, a   Marssal 

ellenségek, fordítva semlegesek. 

Korlátozással tanít. A szülött újra 

és újra próbálkozik felsőbbrendű-

ségének igazolásával. Harcol érte, 

rendszerint mégsem kapja meg 

számára kielégítő formában. A 

lelki kielégülés nem történik meg, 

akkor sem, ha a személy magas 

világi pozícióban van, 

hatalommal rendelkezik. Itt a 

Szaturnusz célja az a felismerés, 

hogy az ego harca hiábavaló. 

A Marssal barátok, Merkurral 

ellenségek, fordítva semlegesek. 

A személy artha-szinten, 

rendszerint jó világi pozícióban 

van, de alacsony spirituális 

állapotban nem ismeri fel azt, 

hogy motivációja rossz irányba 

vezeti. Az itt lévő, látszólag jó 

helyzetben lévő Jupiter (bővít, 

tágít), a lélek fejlődése 

szempontjából mégsem előnyös. 

A szülött mentális hatalmát 

erősíti, ezáltal nehezíti azt a 

felismerést, hogy amit 

fenntartani, növelni akar, az 

hamis út. 

24. függelék: Bolygók a Jyesthában, 1/2  
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Jyestha összefoglaló: szintje artha. Ura a Merkúr. Az alház a Skorpióban (16°40’-30°) helyezkedik el, amelynek ura a Mars. A Merkúr és a Mars semlegesek, fordítva 

ellenségek, ezért az itt lévő összes bolygó nagyfeszültségű helyzetbe kerül, ami nagymértékben befolyásolja hatásukat. Ez a szélsőséges energiaáramlás a személynek 

állandó konfliktust okoz. Mottója: felette álló. 

Merkúr a Jyesthában Vénusz a Jyesthában Mars a Jyesthában Ketu a Jyesthában Rahu a Jyesthában 

A Merkúr saját alházában van, 

erős, a Marssal semlegesek, 

fordítva ellenségek. A szülött úgy 

gondolja, hogy a helyén van. Ha 

vitázik, veszekszik, úgy érzi, 

hogy mindig a teljes igazságot 

védi. Vita közben fontos a 

mentális fölény elérése, a 

győzelem. 

  

A Merkúrral barátok, a Marssal 

semlegesek, fordítva ellenségek. 

A szülöttnek az a vágya, hogy 

mentális felsőbbrendűsége 

látszatában tündököljön, vagy 

lépjen fel a külvilág felé. Háttér 

indíttatása az, hogy elismerést, 

figyelmet kapjon Életének fő 

inspirálójává válhat ez a törekvés. 

Mars a Merkúrral ellenségek, 

fordítva semlegesek, saját 

házában, jó erőben van. A szülött 

hamis indíttatása, a mentális 

fölény. Minden erejét latba veti 

azért, hogy ezt megszerezze és 

fenntartsa. A születési képlet 

többi része, elsősorban a 

Szaturnusz helyzete mutatja meg, 

hogy célját eléri-e. A személy, ha 

felismeri motivációjának 

hamisságát, elindulhat spirituális 

útján. 

A Ketu a múlt energiáit képviseli. 

A szülött előző inkarnációjából 

hozza a mentális fölényre 

törekvés tulajdonságát. A Rahu 

Rohiniből vagy Mrigashirá-ból 

kap energiát a kivezető út 

megtételéhez, a személy 

megtudhatja hogyan és mikor 

léphet ki (mármint a mentális 

fölényre való törekvésből). 

A Rahu hatására, a személy 

örökös megfelelési kényszerben 

van. Ezt kompenzálni szeretné 

úgy, hogy tudását fitogtatja. A 

Rahu 42-49 év között nyílik, ha 

nem érte el fejlődése a kívánt 

mértéket, akkor minél idősebb, 

annál jobban nyomja rá másokra 

erőszakos igazát és fenn akarja 

tartani intelligenciája fölényét. 

Ha a lélek átment a kívánt 

fejlődési folyamaton, akkor 

megnyílik transzcendentális 

horizontja. Önismereti útjának 

célja, hogy ismerje fel a helytelen 

irányt. 

25. függelék: Bolygók a Jyesthában, 2/2  
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Mula összefoglaló: szintje k§ma. Ura a Ketu. Az alház a Nyilasban (0°-13°20’) található, amelynek ura a Jupiter. Mottója a feloldás. Első ház a satvikus kötőerő területén. 

Mula a kapu a tamasztból, a tudatlanság kötőerejéből a jóság minősége felé. Az itt lévő bolygók célja a törettetés. Hamis illúziók és az ego által táplált vágyak elengedése. A 

lélek feladata a Transzcendens felé fordulás. 

Aszcendens a Mulában Nap a Mulában Hold a Mulában Szaturnusz a Mulában Jupiter a Mulában 

Az élet sok területén azt 

tapasztalja, hogy a vágyai nem 

teljesülnek, vagy ha mégis, akkor 

sem hozzák meg a kívánt 

eredményt. Az Aszcendens célja, 

hogy a szülött ásson a problémák 

mélyére és engedje el az anyagi 

világ által táplált hamis vágyakat. 

A Jupiterrel barátok. Ez a 

kapcsolódás segíti a szülöttet.  A 

transzcendentális bölcsesség 

támogatva van a bolygók által, 

megtanulhatja saját egója által 

előidézett játszmáit alázatra 

váltani. 

Jupiterrel barátok. Ez segíti a 

Holdat, a lélek képviselőjét, a 

személyt a lelki fejlődés útjára 

terelni. Feltör a lélek és az elme 

kétféle útjának különbözősége. A 

születési képlet legkritikusabb, 

legnehezebb helyzetét okozza. A 

szülött kijelölt útja és az elme 

anyagi motivációi összecsapnak 

és az egyénben nehéz, belső 

konfliktust hoznak létre. 

Megtörténik az anyagi vágyak 

törettetése. Ha az ego ellenáll, 

nem látja be valódi útját, az 

illetőnek  kudarcban lesz része. 

Az elme hosszú távon nem lehet 

győztes. 

Jupiterrel semlegesek. 

Találkozásuk mindig katartikus 

változást indít el. A Szaturnusz 

olyan helyzetbe kényszeríti a 

személyt, hogy anyagi vágyai 

kielégítése, nem hozza meg a 

kívánt belső értékeket. Ha eléri az 

elme által diktált célokat, akkor 

rövidebb-hosszabb idő után a 

Szaturnusz rávezeti, hogy 

valójában nem ezt akarta.  Az 

elmének így kudarc élménye lesz. 

A szülött vagy további vágyat 

keres, vagy felismeri, hogy 

fizikai síkú indíttatásai nem adták 

meg a remélt megelége-dettséget, 

A változás szükségessége 

rávezeti a transzcendentális útra.  

Saját főházában mindig jól érzi 

magát. A lélek alacsony szintjén, 

az erős Jupiter a személy anyagi 

vágyait tovább erősíti, így 

leragadhat érzékeinek 

kielégítésében. Mivel a Mula ura, 

a Ketu, a múltbéli 

tapasztalatokért, bölcsessé-gekért 

felel, előző életekből hozott 

élményeit felszínre hozza. A 

szülött felismerheti, hogy 

illúziójának kergetése soha nem 

hozza meg a lélek által kívánt 

kielégülést. Új útra tér. 

26. függelék: Bolygók a Mulában, 1/2  
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Mula összefoglaló: szintje k§ma. Ura a Ketu. Az alház a Nyilasban (0°-13°20’) található, amelynek ura a Jupiter. Mottója a feloldás. Első ház a satvikus kötőerő területén. 

Mula a kapu a tamasztból, a tudatlanság kötőerejéből a jóság minősége felé. Az itt lévő bolygók célja a törettetés. Hamis illúziók és az ego által táplált vágyak elengedése. A 

lélek feladata a Transzcendens felé fordulás. 

Merkúr a Mulában Vénusz a Mulában Mars a Mulában Ketu a Mulában Rahu a Mulában 

Jupiterrrel ellenségek. A merkúri, 

racionális gondolkodás a jupiteri 

bölcsesség ellen dolgozik. A 

személy itt nehezebben értheti 

meg a Mula törettetésének valós 

célját, mert elméje uralma alatt 

áll. Akaratával újra, meg újra 

próbálja a valós tartalmakat 

elnyomni. Amíg a felismerés nem 

történik meg, a lélek nem érti a 

sikertelenségek sorozatát. A cél a 

Jupiter hatásának győzelme 

lenne, amely rávezeti a 

transzcendentális bölcsességre. 

Jupiterrel ellenségek. A k§mával 

motivált Mulában nehéz 

helyzetben van. A személy, az itt 

lévő Vénusz hatására, újabb és 

újabb anyagi célt állít fel. Kudarc 

élményei lehetnek, amíg be nem 

látja, hogy a fizikai síkú vágyak 

hajszolása nem a lélek valós 

indíttatása. Az anyagi törettetés 

úgy mutatkozik, hogy nem éri el 

érzékei kielégítését, vagy ha 

elérte, akkor lelki 

elégedetlenséget érez. Mindkét 

esetben, a sóvárgás, vágyakozás  

letétele a végső cél. 

 

Jupiterrel barátok. A lélek 

alacsony szintjén a Mars a Mula 

hatása ellen dolgozik. Harcol a 

fizikai világ csábításaiért. 

Magasabb szinten, a Ketu által 

képviselt múltbéli tapasz-talatok 

hozzásegítik az illúziók 

elengedéséhez, Belesimul az 

Isteni akaratba. 

Előző inkarnációjában, nagy 

valószínűséggel nem ismerte fel 

útjának hamisságát. A szemben 

lévő Rahunak kell meghozni a 

gyógyulást. 

Ha a Rahu a Mrigashirában áll, 

akkor a személy felismerheti 

intelligenciája korlátait.  Keresi a 

szépséget, a tökéletességet, de ezt 

az anyagi világban nem találja 

meg. 

Ha a Rahu az Ardrában áll, a 

személy külső, belső viharokon 

keresztül éri el gyógyulását, 

kiutat a hamis elképzeléseiből. A 

fájdalom, a pusztulás megélése 

segít felülírni a hozott hibás 

gondolkodást. 

A szülött 42-49 év között kezdi 

megérteni a Rahu által kívánt 

célt. Megtörténik a belső halál. A 

problémák mélyére kell mennie. 

Megkezdődhet lelki újjászületése. 

A személy felismeri eddigi 

életcéljainak hiábavaló-ságát, 

teret kap a szatvikus hatás. Ha 

nem, akkor bukások, frusztrációk 

sorozatát éli meg. A Rahu 

helyzete mutatja a lélek valós 

útirányát, vagy sikerül elindulni a 

Transzcenden-tális irány felé, 

vagy sorsa vargabetűt ír le. 

27. függelék: Bolygók a Mulában, 2/2  
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Dhanista összefoglaló: szintje dharma. Ura a Mars. Az alház a Bak (23°20’) és a Vízöntő (6°40’) csillagjegyben (mindkettő ura a Szaturnusz) foglal helyet. A Mars és a 

Szaturnusz semlegesek, fordítva ellenségek, ezért egymás hatása ellen dolgoznak, Mottója a kiemelkedő teljesítmény. Annak ellenére, hogy a Holdház satvikus kötőerők 

hatása alatt áll, a raks§sa minőség hamis céljait hordozza. 

Aszcendens a Dhanistában Nap a Dhanistában Hold a Dhanistában Szaturnusz a Dhanistában Jupiter a Dhanistában 

A személy egész életében 

kiemelkedő teljesítményre 

törekszik. Tele van világi 

vágyakkal, a táradalom 

elismerése fontos számára. 

Szívesen harcol egy eszményért, 

hitért, vallásért, ami a 

környezetét, a társadalmat 

szolgálja. Ez azonban nem a saját 

kijelölt útja, nem a saját 

dharmája. 

A Marssal barátok, a 

Szaturnusszal semlegesek, 

fordítva ellenségek. Az itt lévő 

Nap folyamatos kettősségben 

van. A személy egy ideig 

komfortosan érzi magát az útján, 

majd kudarcai rávilágítanak arra, 

hogy rossz úton jár. A 

figyelmeztetést nem biztos, hogy 

felismeri. A szülött, a Nap 

hatására, tündökölni akar 

eredményeiben, de ez éppen a 

raks§sa minőséget képviseli. 

Bakban: szívós, kitartó 

munkával szeretné célját elérni. 

Vízöntőben: a közösségért tett 

szolgálataival akarja célját 

megvalósítani. 

A Marssal barátok, Szaturnusszal 

ellenségek. A szülött belső harcot 

vív az anyagi és a lelki világ 

között. Régi karmáját tisztítja. 

Illúzióinak felisme-rése és a valós 

út felfedezése a cél. 

A Marssal ellenségek, viszont 

saját házában van, itt erős. A 

Szaturnusz akadályokat állít a 

személy hamis céljainak elérése 

elé.  Meggátolja, hogy a személy 

rossz irányt vegyen fel, ezzel 

támogatja azt, hogy saját, igazi 

útjához kerüljön, A Dhanistában 

lévő minden bolygó hatásának 

eredménye a személy olyan 

illúziója, hogy feltétlenül jót tesz. 

A Szaturnusz hatása meggátolja 

ezt. Mind a Bakban, mind a 

Vízöntőben lévő Szaturnusz 

magányos egzisztenciára 

vezetheti a szülöttet.  

A Marssal barátok, a 

Szaturnusszal semlegesek. 

Bakban: a Jupiter esésben van, 

gyenge. A jupiteri bölcsességet itt 

átveszi a „marsikus akarás”. Úgy 

véli másoknak jót tesz, közben 

saját, alantas vágyait kergeti. Cél 

a jupiteri bölcsesség 

transzformálása, annak 

felismerése, hogy először saját 

életét tegye rendbe, mert csak 

ezután tud másokon segíteni. 

Nem biztos, hogy ezt még jelen 

életében megtapasztalja. 

28. függelék: Bolygók a Dhanishtában, 1/2  
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Dhanista összefoglaló: szintje dharma. Ura a Mars. Az alház a Bak (23°20’) és a Vízöntő (6°40’) csillagjegyben (mindkettő ura a Szaturnusz) foglal helyet. A Mars és a 

Szaturnusz semlegesek, fordítva ellenségek, ezért egymás hatása ellen dolgoznak, Mottója a kiemelkedő teljesítmény. Annak ellenére, hogy a Holdház satvikus kötőerők 

hatása alatt áll, a raks§sa minőség hamis céljait hordozza. 

Merkúr a Dhanistában Vénusz a Dhanistában Mars a Dhanistában Ketu a Dhanistában Rahu a Dhanistában 

A Szaturnusszal barátok, a 

Marssal ellenségek. Merkúr 

hatására a személy, racionális 

gondolkodásával próbál hatni. 

Gondolataival, tetteivel, 

kommunikáció-jával a társadalom 

által elvárt normákon akar 

felülemelkedni. Próbálkozik jót 

vinni a világba, de ez nem a saját 

belső útját képviseli. 

Bakban: tevékenységeivel próbál 

példát mutatni. 

Vízöntőben: kommuniká-ciós 

képességeit hangsúlyozza. 

A szülöttnek át kell gondolnia, 

hogy saját akarata és az isteni 

elképzelés miben tér el. Erre 

racionális úton nem jöhet rá, csak 

imával, mantrával nyílhat meg 

számára az Úr akarata. 

A Szaturnusszal barátok, a 

Marssal ellenségek. A személy 

tündökölni akar tetteivel. 

IIlúziója az, hogy másoknak való 

jó cselekedet az egyetlen helyes 

út, nem veszi észre, hogy a 

jóságot hamis, elferdített úton 

akarja elérni. A cél, a valós 

satvikus tulajdonságok elérése és 

a látszat motivációk elhagyása. 

A Szaturnusszal semleges, 

fordítva ellenségek. A Mars a 

Bakban és saját alházában erőben 

van. A személy harcát az itt lévő 

Mars segíti. A szülött az, aki 

barikádra megy a békéért, harcos 

úton akar jót teremteni, ez az itt 

lévő bolygók által keltett illúziót 

tovább növeli. Békét, harmóniát 

csak belső békével lehet 

teremteni. A harc újabb és újabb 

erőszakos cselekedetet szül. A 

személy valódi célja 

harciasságának megfékezése 

illetve, hogy tetteit a jóság 

érdekében fejtse ki. 

Harcos múltról árulkodik. A 

szemben lévő két raks§sa 

minőségű alház azt mutatja, hogy 

az előző életek kötőerői nem a 

jóság minőségét képviselték. A 

személy, a karma tengely Rahu 

oldalának vizsgálata alapján, nem 

oldotta meg múltbéli feladatát. 

Ha a Rahu az Ashlesha részben 

van, akkor vagy ő függ a 

környezetétől, vagy a környezetét 

magától teszi függővé. Mindkettő 

kapaszkodó viszony. A Magha 

oldalán hozott felsőbbrendűségi 

érzés van kibontakozóban, ami a 

Dhanista nagyra-vágyó, 

különlegességre törekvő 

pozíciójából fakad. Mindkét 

oldalon az illúziók felismerése a 

cél. 

A személy élete második felében 

harcias nyugtalan-ságot, 

motiváltságot érez. A Rahu a 

személyt döntés helyzetbe 

kényszeríti az anyagi és a lelki 

világ között. A cél az előző 

inkarnációkból hozott, a szemben 

lévő Ashlesha és Magha alházak 

által képviselt hibák tisztítása, 

hamis indíttatások kiküszöbölése. 

A Rahu célja a valós elhivatottság 

megtalálása, a jóság minőségében 

való elmélyülés. 

29. függelék: Bolygók a Dhanishtában, 2/2  
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Shatabisha összefoglaló: szintje dharma. Ura a Rahu. Az alház a levegős Vízöntő csillagjegyben (6°40’-20°, ura a Szaturnusz) foglal helyet. Mottója: a kozmikus rend 

betartása. Annak ellenére, hogy a Holdház satvikus kötőerők hatása alatt áll, raks§sa életterületet hordoz. A törvény, az igazságosság követése, titkos tanok utáni érdeklődés, 

miszticizmushoz való vonzódás jellemzi. A személy, a szabályok betartása által kap biztonságos keretet életéhez, ez kompenzálhatja a szülött, Rahu miatt érzett 

bizonytalanságát. A raks§sa minősége miatt, ha olyan emberrel találkozik, aki nem fogadja el az általa követett kerettörvényeket, akkor az illetőt kritizálja, elutasítja. Attól 

fél, hogy biztonsági korlátai megkérdőjeleződnek, nem gondolkodik el azon, mi van akkor, ha mégis szabályaiban van a hiba. 

Aszcendens a Shatabishában Nap a Shatabishában Hold a Shatabishában Szaturnusz a Shatabishában Jupiter a Shatabishában 

Egész életében keresi saját úti 

célját, harcban áll. Az élet 

minden területén védi saját 

igazát. Az itt lévő Rahunak az 

lenne a célja, hogy a mások által 

felállított életformákat, kereteket 

a szülöttel elfogadtassa, elfogadó 

szemlélethez jusson. A személy 

gyakran vitatkozik,  fontos 

számára. igazának kinyilvánítása. 

A Szaturnusszal ellenségek, 

helyzete gyenge, ezért a személy 

határozatlanságot és 

bizonytalanságot áraszt. A 

szülött, nagy valószínűséggel 

nem tölt be vezetői beosztást, sok 

ember irányítására nem alkalmas, 

mert saját problémájával küzd. 

Élete második felében javul a 

helyzet, megtalálhatja saját útját. 

A Szaturnusszal ellenségek. A 

személy, az itt lévő Hold miatt, 

nem találja életének valós célját, 

állandó keresésben van. 42. 

életév  után, rátalálhat valós 

céljaira. Találhat egy csoportot, 

amely biztonságos kereteket 

nyújt. 

A képlet többi része mutatja, 

hogy a csoport csak támaszként 

funkcionál vagy a valós életutat 

képviseli.   

Szaturnusz a saját házában van, 

nagyon erős. A személy biztosan 

beágyazott pozícióban van. Úgy 

érzi megtalálta élete valós célját, 

értelmét, talált egy olyan 

környezetet, ahol ezt 

kiteljesítheti. Tanulási feladata 

mások, nemcsak verbális, hanem 

őszinte, ítélkezés mentes 

elfogadása, tiszteletben tartása. A 

folyamat fontos része, 

önmagában, annak tudatosítása, 

hogy a végső cél felé több út is 

vezethet. 

Szaturnusszal semlegesek. 

Jupiternek a főház urával való 

találkozása mindig nagy 

fordulatot idéz elő. A személy 

élete második felében, a Rahu 

hatására, nagyfokú szemlélet 

váltáson mehet keresztül. A 

jupiteri bölcsesség rávezeti a 

szülöttet arra, hogy mások 

bírálata hamis képet, stabilitást 

ad. Megtanulhatja, hogy 

valójában mit üzen számára a 

Rahu. 

30. függelék: Bolygók a Shatabishában, 1/2  
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Shatabisha összefoglaló: szintje dharma. Ura a Rahu. Az alház a levegős Vízöntő csillagjegyben (6°40’-20°, ura a Szaturnusz) foglal helyet. Mottója: a kozmikus rend 

betartása. Annak ellenére, hogy a Holdház satvikus kötőerők hatása alatt áll, raks§sa életterületet hordoz. A törvény, az igazságosság követése, titkos tanok utáni érdeklődés, 

miszticizmushoz való vonzódás jellemzi. A személy, a szabályok betartása által kap biztonságos keretet életéhez, ez kompenzálhatja a szülött, Rahu miatt érzett 

bizonytalanságát. A raks§sa minősége miatt, ha olyan emberrel találkozik, aki nem fogadja el az általa követett kerettörvényeket, akkor az illetőt kritizálja, elutasítja. Attól 

fél, hogy biztonsági korlátai megkérdőjeleződnek, nem gondolkodik el azon, mi van akkor, ha mégis szabályaiban van a hiba. 

Merkúr a Shatabishában Vénusz a Shatabishában Mars a Shatabishában Ketu a Shatabishában Rahu a Shatabishában 

Szaturnusszal barátok. Merkúr, a 

baráti környezet miatt, sokáig 

fenntartja a személy illúzióját, 

hogy az általa vélt elképzelések 

és igazságok, mások számára is 

érvényességgel bírnak. Nagyon 

magas szinten észreveszi 

gondolati hibáit, elfogadja a 

körülötte lévők másságát és az 

magáétól különböző véleményét. 

Szaturnusszal barátok. Vénusz 

hatására, a személy arra 

törekszik, hogy egy közösség 

elfogadja. Nem áll ellen 

kereteiknek, célja az, hogy 

biztonságra találjon, szerves 

részévé váljon valamilyen 

szabályrendszer szerint élő 

csoportnak. 

 

Szaturnusszal semlegesek, 

fordítva ellenségek. Mars 

szembeszáll, megkérdőjelezi a 

szabályokat, ha nem érzi azokat 

valósnak. Ha igazságérzetét sérti, 

akkor harcol ellene. Csatája, 

tulajdonképpen útjának keresését 

jelenti. 

Múltból hozott, általa 

előnytelennek tartott keretekből 

ki szeretne lépni. Ha a Rahu a 

Maghában van, a személy 

indokolatlan felsőbbrendűséget 

érez. Úgy lép ki szabálysze-

repéből, hogy lenéz máso-kat, 

vagy éppen saját szorongását 

akarja leplezni. Ha a r§k¢asa 

Shatabishából az ugyanolyan 

minőségű  Maghába megy át, 

csak további feladatokat ad ön-

magának. Ez a folyamat 

rendszerint nem tudatos. Ha a 

Rahu a Purvaphalguni-ban van, 

akkor a szülött, földi örömöket 

kíván, vágyait szeretné megélni, 

mintegy „szünetet tartana” 

karmája törlesztésében. 

Ha a Rahu itt áll, akkor a Ketu a 

Maghában, vagy a 

Purvaphalguniban van. A 

személy kiemelkedő, Oroszlán 

pozícióból jön, és egy 

egyenrangú kapcsolat-rendszer 

felé tart. Biztonságos 

szabályokkal ellátott közeget 

választ, a kettős Rahu miatt. 

Fennáll a r§k¢asa minőség 

veszélye, miután beilleszkedett 

környezetébe, másokat, akik nem 

az általa elfogadott szabályok 

szerint élnek, kezd el bírálni, 

ítélkezik felettük. Magasabb 

szinten elhagyja ezeket a negatív 

tulajdonságait. 

31. függelék: Bolygók a Shatabishában, 2/2
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Tanfolyami statisztika 

Sz 
R

b 

Pbh Ubh Rev Ard Anu Psh Ush Pun Kr Asl Mag Csi Vis Dzs Mul Dha Sza 

S/M/

Ar 

S/M

/Ka 

S/Dé/

Mo 

R/M/

Ka 

T/Dé/

Dh 

S/M/

Mo 

S/M/

Mo 

R/Dé/

Ar 

R/Rk/

Dh 

S/Rk/

Dh 

T/Rk/A

r 

T/Rk/

Ka 

T/Rk/

Dh 

T/Rk/

Ar 

S/Rk/

Ka 
S/Rk

/Dh 

S/Rk/

Dh 

1 3   Ra SaR   Ho             Ma     
Na 
Me     

2 1     Ke   Aszc   Ho Ve Me     

 

  

 

      

3 0 Ho Ma   

Na 

Ke   Ra   

Ve 

Me                   

4 3 JuR       SaR MaR   Me   Na   Ke   Aszc       

5 2 Me Ju 

Ra 

Na Aszc         Ma         SaR       

6 4   Ho       Ve Me           Sa Ke Ju Na   

7 4     Ra               Me Ju Ve     Aszc     

8 0   Ma Ho 

Na 

Ke   Ra   Ve                   

9 5   Me Ve               Ke Aszc MaR     Ra Ho 

10 3       Ju   Ra   

Ju Ke 

Me       Aszc     MaR Ho   

11 3 Ra             Ve   Na       

Aszc 

Ma       

12 4     SaR         Me   
Na Ju 
Ho             Aszc 

13 3   Ho     Ju         Ke Aszc Ve           

14 3     Ma     Sa 

Ke 
Me 

Na Ra     Ho     

Ju 

Ve       

15 4       Ma           Ho Aszc   SaR   Ra     

16 6                   Na 
Ho 
MeR Ra Ju   SaR       

17 4 Me         

Ma 

Ra Ju Ke   

Aszc 

SaR     Ho     Ve Na 

18 3     Ve   JuR   Ma   Sa Ke     Ho     Ra   

19 3     Ma   Ra MeR Na Ho Ke         Sa 
Aszc
Ve     

20 5               Ma     Ju Me       Aszc Ho Ke 

21 6             Na     Ho     Sa 

Ke 

Ve 

Ju, 

Me     

22 4 Ve         
Me 
Ma     Ju 

Aszc 
SaR   Ra           

23 3   Sa Me         Ju       MaR 

Aszc

Ho         

24 6     Ma     Na Me   JuR   Ke     Ve 
Aszc 
Sa   Ra 

25 5 Ra       Na         Ho   Ju Ve Me   Ma   

26 3   Ra     Ho           Ma 

Me 

Ve           

27 6 Ho       Na           Ju MaR 
Sa  
Me 

Ra  
Ve       

28 3     Ju       MeR           Ra Ho Ve     

29 3       Ho   Ra Ju Ke             Ma Na Me 

30 3   JuR   Ra 
Na 
Me 

Ke 
Ho               

Ve 
Ma   Sa   

31 4   Ho 

Ra 

Sa           

Ve 

Na   Ju Ke           

32 1       Aszc 

SaR 

Ra   Ma     Ju               

33 2 Sa Ho     

Aszc 

Ke     Me   Ra             Ma   

33. függelék : Tanfolyami statisztika forrása, 1/2 
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Sz 
R

b 
Pbh Ubh Rev Ard Anu Psh Ush Pun Kr Asl Mag Csi Vis Dzs Mul 
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S/ 
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Dh 

34 2       Ju         Ke Me               

35 3 

Asz

c   

Sa 

Ra           Ma   Ju Ke           

36 2   Ra   Ma       

Asz

c         Ho     Me   

37 2 Ra             Ve   Na       Ma       

38 2 Ju Ho   Ve SaR   Ma         

Aszc 

Ke           

39 5   Sa   

Na 

Ju       Me 

Ra 

Ve Ho     

Aszc 

Ke         

40 4   Ra SaR       
Asz
c         Ho 

Me 
Na   Ve     

41 4         

Ma 

Sa Na       Aszc JuR     

Ho 

Ra       

34. függelék: Tanfolyami statisztika forrása, 2/2 

Megjegyzés: A 33. és 34 függelékben található rövidítések jelentése a szakdolgozat 

„Rövidítések listája“-ban található. 


