


KOS

Az Állatöv első jegye, 0°-30°

Szimbóluma:   Két félkör, amely a kos szarvait jelképezi. Más értelmezésben a  Kos szimbólumot az ember-
rúnából vezetik le (lásd: „A Kos szimbólum” fejezetet), amely egy felemelt kézzel álló embert ábrázol.
Évszaka: A tavasz kezdete (március 21-április 20).
Minősége: Férfias-aktív, yang. Eleme: tűz. Kardinális (mozgó, mozgásba hozó) jegy.
Uralkodója:  Mars, másodlagos uralkodója: Plútó. Háza: I. ház (kardinális ház).
Az Állatöv szemközti jegye: Mérleg
Üzenete / kulcsmondata: Én vagyok. / Én akarok.
Kulcsszava: akció.
Tulajdonságai: Aktivitás, tettvágy, energia, bevetés, életerő, vitalitás, akaraterő, dinamika, hajtóerő, kezdeményezés, 
tetterő,  döntési  erő,  teljesítmény,  sportszerű  versengés,  rivalizálás,  egyenesség,  közvetlenség,  becsületesség, 
szabadságvágy,  kalandvágy,  spontaneitás,  impulzivitás,  lelkesedés,  gondtalanság,  nyíltság,  optimizmus, 
inspiráció (képes másokat magával ragadni és motiválni),  bátorság, megbízhatóság, határozottság, bajtársiasság, 
lovagiasság,  büszkeség,  harckészség,  agresszió,  támadókedv  (a  harcos,  a  hódító,  a  lázadó),  kíméletlenség, 
türelmetlenség, harag, düh, meggondolatlanság (fejjel megy a falnak), konfliktuskeresés, ellenállás-orientált, 
keresi  a  kihívást,  nem differenciál,  tanácstalan,  a  gondolkodás  a  spontán  cselekvés  után  jön,  hódítási  vágy. 
Fejlettebb szinten: intellektuális erő, éleslátás, széles látókör.

Témája

-Megvalósítás, - Önmegerősítés, - Agresszió és túlélési harc, - Támadó és védekező mechanizmusok, - Ösztönök és 
szenvedélyesség, - Libidó, - Spontaneitás és impulzív cselekvés, - Feltörekvés, - Jövőorientáltság

Motivációja

- Örömből cselekszik, - Aktivitás, mozgás, - Intenzitás és az önmegvalósítás akarata, - Úttörő, - Hódítási vágy, - A 
konkurencia és a versengés ösztönzése, - Az ösztönös vágy céljai mozgásba hozzák

Célja

- Kezdeményező erő, - Saját személyének megvalósítása, - A világban levő helyének megtalálása és 
meghódítása, - Új pozíciók meghódítása, - Mozgási szabadság és kötetlenség, - Az erők megmérése

Tanulási feladata

- Az agresszió-potenciál helyes kezelése, - A mértékletesség és a mérlegelés képessége, - Türelem és 
kíméletesség, - Tudatos, megtervezett cselekvés, - A gondolkodás és a cselekvés összehangolása, - Állhatatosság 
és kitartás

A Kos szimbólum

A Kos szimbólum egy átalakult ember-rúna . Ez egy embert ábrázol felemelt karokkal. Az ember-rúna jelentése: 
„ember”, „feltörő élet”, „megszületni” és „kelet”, „tavasz”.
A Kos az Állatöv első jegye és mint a tavasz kezdetének jele, természetesen tartalmazza a fenti jelentéseket is. Az 
őshoroszkópban a Kos szintén a keleten felkelő állatövi jegynek, azaz az Ascendens jegyének felel meg (a latin 
ascendere =felkelni).
A kos szarvait már régen az erő, a bátorság és a hatalom szimbólumának tartották. Egyúttal a férfiúi, fallikus 



erőt, a hódító és a harcos erejét is jelképezi. A Kos a férfiúi erő szimbóluma.
A különböző kultúrákban mindig voltak olyan istenek, akiket szarvval ábrázoltak: Az eredetileg egyiptomi isten, 
Amun (Amun-Re) a görögök és a rómaiak panteonjának legnagyobb istene lett, a kosfejű Zeusz vagy Jupiter. Ízisz 
egyiptomi istennő fején napkorongot hord szarvak között  annak jeléül,  hogy azonos a bátorsággal. Az indiai 
tűzistent Agnit koson lovagolva ábrázolják. Shíva a szétzúzó, egy szarvas állatot hord magával.
A görög argonauták  mondájában is  megtaláljuk a  Kos képét,  amelyet  egy tüzet  okádó sárkány őriz.  A kost 
feláldozzák és felakasztják egy szent ligetben, ahol aranygyapjúvá válik. Jázon és az argonauták veszélyek és 
kalandok közt keresik ezt a gyapjút. Az aranygyapjú keresése a látható dolgok mögötti igazság keresését jelenti, 
azt, amit az alkímia a bölcsek kövének nevez. C.  G. Jung  ebben a gyapjúban a belső, lelki célok szimbólumát 
látta, amelyet minden akadály ellenére és földi gondolkodásunk minden ítélete ellenére mégiscsak elérünk. A Kos 
jele  magában  foglalja  a  feltörekvés,  a  hősi  út  kezdetének  gondolatát.  Ez  az  út  vezet  át  a  különböző 
élethelyzeteken, amelyeket a következő állatövi jegyek testesítenek meg, amíg az ember el nem éri a célt (ill. az 
Állatövre vonatkoztatva: el nem éri a Halakat, az utolsó állomást).
Ezen kívül a Kos szimbólum jelenti még az élet forrását, a természet előtörését a téli hideg és keménység után.

A Mars szimbólum

A Marsot legtöbbször felfegyverzett férfiként vagy hadistenként ábrázolják, kezében karddal. Ez elárul valamit 
asztrológiai  szimbólumáról  is:  A szellem  köréből  a  konfliktus  nyila  mutat  ki.  A nyíl  energiát,  aktivitást  is 
jelképez, amely a marsikus princípium alapja. Valami teljes erőből akar kitörni, meg akarja valósítani magát, ki 
akar emelkedni, és különbözni akar a kör egységétől, ami minden dolog egységét jelképezi.
Mivel a nyíl a keresztből (anyag) származik, a Mars szimbólumot a következőképpen is meghatározhatjuk: a 
szellem (kör) kimozdító erőt ad az anyagnak (kereszt ill. nyíl).
A Marshoz tartozik a vas, mint fém. A vas az erő, tartás, hajlíthatatlanság ősi szimbóluma. Vasból készülnek 
szerszámok és fegyverek, amelyek a harc marsikus világában nélkülözhetetlenek.
A Mars az állandó összeütközések, hódítások és ezzel a győzelem és dicsőség terepének tekinti a világot.
A Mars ábrázolja a kozmosz energiaközpontját. Az emberi akarat és ösztönösség jelképe is. Szimbólumában benne 
van az a gondolat, hogy az anyag keresztje (átalakult nyíllá) a szellem körét terheli; tehát a bennünk lévő Mars 
princípium hajtóereje által vagyunk a testhez és az anyag világához kötve. A Mars tud teremtő, aktiváló, cselekvő 
lenni, arra ösztönözni, hogy lépjünk ki és kezdjünk bele egy dologba - és tud destruktív, szétzúzó, erőszakos is 
lenni. Meghatározása két pólus között húzódik: az egészséges túléléshez szükséges agresszivitás, amely segít, 
hogy megvédjük  jogainkat  és  a  túlélési  harc  különböző  szintjein  megfeleljünk  -  és  az  erőszak  és  pusztítás 
agresszivitása között, amely p1. a háborúkban, de az egyéni életben is megnyilvánulhat.
A Mars testi feszültséget szimbolizál, a „nagy ugrás” előtt összegyűjtött erőt, a belső készenléti állapotot és a 
cselekvési vágyat. A Marsban lévő hajtóerő külsőleg megvalósító erőként jelenik meg.

A Mars az alábbiakról ad felvilágosítást a horoszkópban:
1. Milyen a megvalósító erőnk,
2. Milyen erősen éljük meg indíttatásainkat, és milyen módon ültetjük át ezeket a gyakorlatba,
3. (Általában a Vénusszal együtt) milyen bennünk az adás és az elfogadás képessége.

A Kos mitológiája

Mars hadisten görög neve: Árész. Szülei: Zeusz, az istenek atyja, és felesége Héra. Homérosznál Árész neve 
harcot, halálos csapást és háborút jelent. Dühből és bosszúállásból nemzették: Héra mélyen fel volt háborodva 
Zeusz legújabb félrelépésén, és Árész férfiúi mag nélkül fogant meg benne.
Árész indulatos, zabolátlan és vad - sem szülei, sem más istenek nem szeretik. Durva, csiszolatlan modora és 
szenvedélye a harc és vérontás iránt, gyűlöletessé teszik őt. Homérosz Iliásza erőszakosnak és dicsekvőnek írja le 
- ennek ellenére Árész az Olimposz tizenkét legnagyobb istenéhez tartozik. Két gyermekén kívül - Deimosz, a 
félelem és Phobosz, a rémület -  csak testvére Erisz,  a viszálykeltő és Hádész, az alvilág ura kedvesek neki. 
Amennyire Árész karaktertulajdonságai alapján visszataszító, annyira vonzó alkatilag. Magas, izmos és nagyon 
vonzó  a  nők  számára,  ami  számos  szerelemhez  vezet.  Különösen  Aphroditével,  a  szépség  és  szerelem 
istennőjével (a rómaiaknál Vénusz) van intenzív kapcsolata, amelynek azonban hirtelen vége szakad, amikor a 
Napisten, Héliosz meglepi őket, és elárulja Aphrodité férjének Héphaisztosznak, mi folyik a háta mögött.



Héphaisztosz,  a  sánta  kovács  egy  finom,  láthatatlan  és  szétszakíthatatlan  hálót  készített,  amelyet  kettejük 
tartózkodási  helye  fölé  erősített.  Mikor  legközelebb  együtt  voltak,  a  háló  leszakadt  és  foglyul  estek.  Erre 
Héphaisztosz  odahívta  az  isteneket,  hogy  tanúi  legyenek  a  szégyennek.  Árész  és  Aphrodité  kapcsolatából 
származott  lányuk Harmonia,  aki -  ahogy a neve is  mutatja  -  a  szerelem (Vénusz) és  a  harc (Mars) közötti 
harmonikus egyensúlyt testesíti meg.
Árész és Aphrodité az agresszív ösztönök és a szépség, odaadás, az emberben lévő egyensúly iránti vágy jelképei. 
Amilyen  magasra  állítjuk  magunkban  a  mércét  Aphrodité/Vénusz  iránt,  ösztönös  természetünk  ugyanolyan 
mértékben  kísér  életünk  állomásain.  Ezt  a  konfliktust  úgy  tudjuk  megoldani,  hogy  egy  érési  folyamaton 
megyünk  keresztül,  amely  elvezet  ahhoz  a  kiegyensúlyozottsághoz  és  örömhöz,  melyet  Árész  és  Aphrodité 
gyermeke, Harmónia szimbolizál.

Analógialáncolata

A Kos princípium megfelelői a különböző síkokon

Színei: Minden ragyogó, tüzes szín, mindenekelőtt a vörös. (A vörös aktiváló hatású, feléleszti az energiát, erősíti a 
határozottságot, az erőteljes törekvést és az agresszivitást is; a vörös, mint a tűz színe -ugyanúgy mint a Mars - 
jellemzi a lobbanékony, kolerikus természetet.)
Illatai: Intenzív, erős, maró, savas, égető, átható - minden, amitől tüsszenteni, köhögni vagy könnyezni lehet.
Ízei: Minden kesernyés, erős íz.
Formái, alakjai: Éles, csúcsos, élessarkú, lándzsa formájú (p1. kés, tű, köröm, véső, gyalu, szike, horgony, vasaló 
stb.).
Növényei általában: Minden gyorsan növekvő növény; olyan növények, amelyek égetik a bőrt, szúrnak, csípnek, 
amitől vakarózni kell, vagy hólyagosodást  okoz, élénk színű, gyakran büdös növények, tövises, tüskés növények 
(p1. csalán, hagyma, kaktuszok, fokhagyma, dohány stb.).
Fái, bokrai: Gyorsan növekvő fák: p1. akác, ciprus, lucfenyő, egres stb.
Gyümölcsei, zöldségei:  Erős paprika (peperoni),  chili,  tonna, fokhagyma,  mustár,  hagyma,  kaktuszgyümölcs, 
egres, csipke.
Virágai: Vörös mák, árnika, piros muskátli, minden ragyogó színű virág.
Fűszerei: Bors, erős curry, paprika, chili, gyömbér, cayenni bors.
Gyógynövényei: Csalán, gyömbér, sisakvirág, árnika, máriatövis, macskagyökér, galagonya, fokhagyma.
Állatai: Általában a ragadozók és a támadó állatok pl: kos, tigris, párduc, cápa, kardhal, csuka, sügér, tüskés rája, 
farkas, stb. Ragadozó madarak: harkály, ölyv, sólyom, héja. Az agresszív rovarok: p1. szúnyog, bolha, darázs, 
lódarázs.
Anyagai: Könnyen éghető anyagok: p1. fa, vas, fémek.
Ásványai: Vas, mágnesvas, tűzkő, nikkel, kén (minden tüzes, vöröses, kénes), hematit, rubin, világos gránit, vörös 
turmalin, limonit, sziderit, vérkő, gyémánt.
Tájai: Forró és száraz tájak, szúrós bokrokkal, száraz mezők, kellemetlen éghajlat,  köves hegyoldalak  - minden 
olyan táj, ahol küzdeni kell a túlélésért.
Foglalkozásai: Sportoló,  autóversenyző, bokszoló,  vívótanár,  állatidomár,  vadász,  orvos, különösen 
sebész és fogorvos, fizikus, rendőr, katona, biztonsági őr, politikus, fegyvergyártó,  kovács, gépkészítő (vágó-, 
fúró-,  marógépek),  általában  műszaki  foglalkozások,  vésnök,  szobrász,  kézműves,  fűtő,  hegesztő,  tűzoltó, 
mészáros, sörfőző, pálinkafőző stb.
Hobbijai,  sportágai:  Vadászat,  judo,  aikido,  karate,  küzdő  sportok,  lövészet,  öttusa,  magasugrás,  távolugrás, 
versenyfutás, autóversenyzés, box, torna, szörf,  fallabda, cowboy-játékok, fafaragás, szobrászat, műkovácsolás, 
dobolás, fitness, ritmikus zene.
Közlekedési eszközei: Dzsip, terepjáró, motorkerékpár, versenykerékpár, sportkocsik.
Lakóstílusa: Inkább praktikus, mint esztétikus berendezés, sok fa, inkább improvizált, mint átgondolt.
Napja: Kedd (a francia mardi-ból, a Mars napjából).
Társadalmi formái: Vadász- és nomád népek, katonai diktatúra, lovagi rend.
Testrészei: Fej, fogak, körmök, haj, epehólyag (agresszió), harántcsíkolt izomzat.
Betegségei általában:  Akut  és  hevesen  lezajló  betegségek  (gyulladások),  láz,  sérülések,  agresszív tünetű 
betegségek (fulladásos köhögés), fejfájás, agyhártyagyulladás, szembetegségek, arcideg problémák (trigeminus 
ideg), fogfájás, epehólyag-betegségek, kimerültségi állapotok.



BIKA

Az állatöv második jegye, 30°-60°

Szimbóluma:  Egy kör, amelyen egy félkör nyugszik: A kör (Nap) által ábrázolt szellemi princípium felett áll 
az érzelmi-lelki princípium, amelyet a nyitott, befogadó félkör (Hold) ábrázol. De a bika szarvait is jelenti, amely 
a nemzőerő és a termékenység szimbóluma.
Évszaka: Tavasz közepe (április 21-május 21.), a „gyönyörű május”.
Minősége: Nőies-befogadó, yin. Eleme: föld. Fix (szilárd) jegy (konszolidáló, konkretizáló és felhasználó jegy).
Uralkodója:  Vénusz.
Háza: 2. ház (fix ház).
Az Állatöv szemközti jegye: Skorpió.
Üzenete / kulcsmondata: Birtokolok.
Kulcsszavai: Biztonság, stabilitás, termelés.
Tulajdonságai:  Pragmatikus,  reális,  gyakorlatias,  alapos,  dologi,  állhatatos,  szolid,  stabil,  szilárd,  megtartó, 
kitartó, türelmes, elnéző, statikus, ragaszkodó, szívós,  önfejű, megbízható, eszes, szervezett, józan, biztonság 
középpontú,  földön  járó,  megtelepedő,  produktív,  termékeny,  törekvő,  derék,  teljesítményképes,  érzéki  (látás, 
hallás, szaglás, ízlelés, tapintás), mohó, birtokló, bekebelező, szereti az élvezeteket, testi irányultságú, muzikális, 
művészi, esztétikus, természetes, földies, természetszerető, egyszerű, békés, vidám, jókedvű, nyugodt, biztos, 
laza,  békülékeny,  melegszívű,  társasági,  szentimentális,  konvencionális,  hagyománytisztelő,  ragaszkodik  a 
hagyományokhoz, minőség központú, naiv,  egyszerű gondolkodású, „feketén-fehéren gondolkodó”, önelégült, 
differenciálatlan,  lusta,  lassú,  nehézkes,  megrekedt,  egyoldalú,  elfogult,  fanatikus,  szektás,  dogmatikus, 
türelmetlen, merev, makacs, indulatos, megalkuvó, materialista, élvhajhász, hanyag.

Témája

- Konszolidálás, - Biztonság, - Megtelepedés, - Integrálódás egy csoportba, - Fizikai védettség, - Testi irányultság, 
- Élvezetek, - Értékesítés, - Termelékenység 

Motivációja

- Gyakorlati realizmus, - Anyagi biztonság, - Egy közösség védelme, - Stabilitás, - Érték és értékállandóság, 
- Az elért dolgok megtartása és élvezete, - Érzéki tapasztalatok, - Testben élni, - Birtoklás

Célja

- Szociális rend és stabil viszonyok a csoport összetartozása által, - Kulturális vagy etnikai összetartozás, 
- Lehatárolt terület, - A hagyomány őrzése, - Fennmaradás, tartósság és állhatatosság, - Termékenység

Tanulási feladata

- A magatartás és elengedés közti egyensúly, - Az önértékelés és alapjai, - A személyes értékrendszer, 
- A megrögzött szabályok legyőzése, - Készség a status quo megváltoztatására, - A jövő bizonytalansági 
tényezője

A Bika szimbóluma

  A Bika szimbóluma a Vénusz ösztönös,  érző oldalát  ábrázolja,  ahogyan  ez  a  Bika-Vénusznak  megfelel 
(szemben a Mérleg-Vénusszal, ahol a szellemi elem jellemző inkább): A szellem körén egy félkör nyugszik, 
amely  a  lelket  jelképezi.  A félkör,  amely  a  Hold  szimbóluma  is,  hasonlít  egy  nyitott,  felfogó,  befogadó 
edényhez. A passzív-befogadó, a nőies-felvevő jelleg erősebben nyilvánul meg a Bikában.
Meg lehetne próbálni ezt a jegyet Bika helyett Tehénnek nevezni - és valóban sok régi ábrázoláson Bika helyett 
Tehén van: az egyiptomi Világanyát, Íziszt tehénfejjel ill. bikaszarvakkal ábrázolták, a germán Eddában találjuk az 
Égi Tehenet Audhumlát, az istenek anyját; Hathort, az egyiptomi Égi Istennőt a mindenek Istenanyját többek között 
tehén formában is ábrázolták. A tehén mint tejet adó anyaállat a régi népeknél az élő Földanya szimbóluma volt, 
amely mindent táplál és gondoz.



A Bika  tehát  a  jó  Földet,  a  jóságos  Anyát  szimbolizálja,  amely termékenysége által  táplál  bennünket,  és  a 
meggyökerezettség és biztonság érzését adja nekünk az életben. Bár női jegy, ennek ellenére nem véletlenül 
kapta a Bika nevet. A hímnemű állat választása megmutatja, hogy nem szabad túlbecsülnünk a jegy passzív, 
befogadó oldalát. A Bikában van célirányos határozottság, sőt merev állhatatosság, szívós kitartás és az átlagtól 
nagyobb hatalom. Ezen felül a Bika mindig is a nemző erő szimbóluma volt.

A Vénusz szimbóluma

 A Vénusz szimbóluma egy kör egy kereszten: A szellem az anyag felett áll. A Vénusz princípium harmonikus 
kapcsolatot teremt a különböző síkok között, itt a szimbólumban az emberben lévő szellemi (kör) és az anyagi 
(kereszt) hajtóerők között. Ennek a princípiumnak a célja az ellentétek harmonikus egyesítése, a férfi és női erők, 
a szellemi és fizikai kiegyenlítése kívül-belül.
A Vénusz a Bika és a Mérleg ura. A Bikában inkább még ösztönös a keresett  harmonikus kapcsolat,  inkább 
érzéki benyomásokat követ (a Bika föld jegy). A Mérlegben ez a keresett harmónia inkább szellemi-esztétikai 
természetű (a Mérleg levegő jegy). A kielégülés fizikai értelemben tehát inkább a Bika-Vénusznak felel meg: a 
testet  szimbolizálja  a  gyökerek,  a  biztonság és  élvezet  iránti  vágyaival.  A  Mérleg-Vénusz  kielégülését  az 
emberekkel való kapcsolatban keresi, találkozási késztetésünknek felel meg.
A Vénusz  szelektív  princípium,  tehát  a  Vénuszon  keresztül  próbálunk  harmóniát  és  egyetértést  teremteni 
életünkben,  másrészt  meghatározott,  tisztán  szubjektív  kritériumokat  választunk,  amelyek  érzéseinknek 
legjobban megfelelnek. Ebben az értelemben a Vénusznak köze van a személyes ízléshez is. A Vénusz és a Mars 
teremtik meg az alapját annak, hogy kapcsolatainkban hogyan viselkedünk.

A horoszkópban a Vénusz arról ad felvilágosítást, hogy
1. Hogyan teremtünk kapcsolatokat és mit várunk el azoktól (tudatosan, tudattalanul).
2. Milyen típusú emberekkel jövünk ki jól és mely típusúakat kerülünk inkább.
3. Mit találunk szépnek (általában).
4. Mely dolgokat  találunk  értékesnek és  mire  van szükségünk,  hogy önértékelésünk kialakuljon,  tehát 

általában minek van értéke életünkben.
5. Mely dolgok adják nekünk a személyes biztonság érzését.
6. Mi okoz számunkra örömet és beteljesülést.
7. Milyen  képességünk  van  másokkal  találkozni,  megismerkedni,  kapcsolatot  teremteni,  és  mennyire 

tudunk odaadóak, megértőek lenni, másokra figyelni ill. mindezt befogadni.

A Bika mitológiája

Minosz  Kréta  gazdag  és  hatalmas  királya  volt.  Fiatal  korában  versengett  bátyjaival  a  trónért,  és  megkérte 
Poszeidont, a tenger és földrengés istenét, hogy emeljen ki egy szép fehér bikát a tengerből - annak jeléül, hogy 
Minosz  Kréta  jogos  uralkodója. Cserébe megígérte Poszeidonnak, hogy feláldozza neki a bikát,  és őt  fogja 
szolgálni.
Poszeidon, akit szintén ábrázolnak bika alakban is, meghallgatta kívánságát, és amikor a bika megjelent, Minoszt 
kikiáltották Kréta uralkodójává.
Minosz király azonban úgy el volt ragadtatva a bika szépségétől, hogy nem akarta odaadni. Becsapta Poszeidont 
és oltárán egy másik szép, fehér bikát áldozott fel, abban a reményben, hogy Poszeidon nem veszi észre a cserét.
Poszeidon azonban megharagudott a csalás miatt, és bosszút állt. Aphroditét, a  szerelem istennőjét rábeszélte, 
hogy Minosz feleségében, Pasiphae-ben keltsen emésztő szenvedélyt a bika iránt.
Hogy közelebb kerüljön a bikához, Pasiphae arra kérte Daidalosz művészt és építőmestert, hogy készítsen neki 
fából egy tehenet, amibe ő majd belebújik, hogy egyesüljön a bikával. A királynő és a bika nászából született 
Minotaurusz,  egy bika fejű,  ember testű szörny.  Minotaurusz  emberhúst  evett,  és  Minosz király szégyenének 
eleven tanúja volt.
Minosz,  aki  el  akarta  rejteni  szégyenét,  megbízta  Daidaloszt,  hogy  építsen  egy  nagy  labirintust,  ahová 
eldughatja Minotauruszt, és fiatal fiúkat és lányokat áldozhat fel neki.
Ettől kezdve Minosz királysága megoldhatatlan helyzetbe került, hiszen a külsőleg virágzó királyság bensejében 
egy szörnyeteg lakott, amely csalására emlékeztette a királyt.
Végül egy hősnek, Theszusznak sikerült  elpusztítania Minotauruszt,  Minosz lánya,  Ariadné  segítségével.  Ez 
felbőszítette Poszeidont, a tenger istenét, és vihart, földrengést küldött, amely a föld felszínével tette egyenlővé 
a labirintust. Minosz királyt és Minotaurusz holttestét a romok maguk alá temették.
Minosz a birtoklási vágy és az el nem engedés jelképe, amely a Bika princípium árnyoldala (v.ö. a tarot Érmék 4 
kártyájával). Minosz birtokolni és megtartani akar - s ez okozza vesztét. Minosz szimbolizálja a szép külsőségek 



megtartását (a szörnyű Minotauruszt labirintusba rejti), az olyan értékek és beállítódások megtar tását az életben, 
amely által -- gondoljuk - környezetünk értékel és elfogad bennünket.
Minosz azon képessége, hogy hatalmat és földi javakat szerez, a Bika jegy adománya. A dilemma azonban abból a 
kérdésből  fakad,  hogy mely isteneket  szolgálja  ezzel:  csak  saját  magát  és  személyes  vágyait,  vagy  egy 
nagyobb dolgot, ami a mítoszban Poszeidon isten volt.
A Bika stabilitása és megőrző képessége az élet egyik fontos építőköve; amit meg  kell tanulnia, az annak a 
finom határvonalnak a betartása, amely az el nem engedést választja el a birtoklási vágytól, a megőrzéstől 
és a megtartástól. Ahogy Minosz király, úgy a Bika is hajlik a megtartásra, de ez nem csak anyagiakra 
vonatkozik, hanem szellemi-lelki javakra, helyzetekre vagy emberekre is. Minosz azt a kérdést szimbolizálja, 
hogy:  Mennyit  kell  megtartanom,  mennyit  engedjek  el  vagy adjak  tovább?  Melyek  életem nélkülözhetetlen 
alapvető értékei és milyen jellegűek ezek?

A Bika  princípium másik  oldalát  Buddha  -  Napja  a  Bikában  volt  -  jeleníti  meg  a  legtisztábban.  Központi 
motívuma az értékrendszer kérdése volt. Felfogása szerint az ember azáltal kötődik az újraszületések kerekéhez, 
hogy kötődik az élet anyagi oldalához - és ebben látta az emberi problémák okát. Tanítása felszólítás arra, hogy ne 
csupán a földi léttel azonosítsuk magunkat. Arról a felismerésről van szó nála, hogy van más valóság és érték is, 
mint az anyagi és fizikai.  Bárhol is vannak az ember személyes értékei és az, ami számára értékes és meg-
őrizendő - a Bika princípiuma megköveteli, ahogy Minosz történetében is láttuk, az elengedés (ha itt az ideje) 
és a megtartás-megőrzés kiegyensúlyozottságát és integrációját.
Itt nem Minosz morális értékeléséről van szó, hanem a lecke átültetéséről a jelenbe: hogy nem lehet minden 
csak egy valakié, és hogy egy helyzetben mindkét fél  elégedett akar lenni. Ez olyan „sorskiigazítás”, amely 
lehetővé teszi a Bika számára, -- az újraszületés példájánál maradva - hogy következő életében másképp kezelje 
a birtoklás kérdését.

Analógialáncolata

A Bika princípium megfelelői a különböző síkokon

Színei: Minden földszín, barnás, őszi színek, narancsos vörös, terrakotta, meleg zöld; a narancssárga mint derűs, 
életvidám szín, amely melegséget és érzékiséget sugároz a Vénusz bolygónak megfelelője. 
IIlatai: Édeskés, virágillat, földillat, kellemes. 
Ízei: Átható, telt, nehéz.
Formái és alakjai: Kerek, hasas, vaskos, zömök, tömör, kemény, zárt, önmagában nyugvó, arányos, szimmetrikus (p1. 
kosár, zsák, domb, labda).
Növényei általában: Erős gyökérzetű vagy gumós, bokrosodó, buja, gyakran bő hozamú növények.
Fái, bokrai: Szilfa, tölgyfa, hársfa, almafa, körtefa, orgona.
Zöldségei, gyümölcsei: Burgonya, cékla, karfiol, kelbimbó, füge, alma, körte, szilva, eper.
Virágai: Rózsa, dália, mocsári gólyahír, gyöngyvirág, hortenzia.
Fűszerei: Fahéj, zsálya.
Gyógynövényei: Ginzeng, kapotnyak, pásztortáska, zsálya.
Állatai: Általában inkább háziállatok, növényevők, csoportosan élő állatok, kutya (tacskó, boxer, francia tacskó); 
tehén, borjú, sertés, galamb, fajdkakas, a földön mászó rovarok, különösen, amelyek nem tudnak repülni, de a méhek 
is, cserebogár, katicabogár.
Anyagai: Agyag, réz, föld.
Ásványai: Réz, korall, smaragd, zöld turmalin, karneol.
Tájai: Megművelt dombvidék, szántóföld, termékeny, agyagos talaj, mező, virágos rétek, mérsékelt éghajlatú 
vidékek.
Foglalkozásai:  Minden olyan foglalkozás, amely szilárd alapokat és lehetőséget  kínál valami felépítésére és a 
kiszámítható  jövőre  (föld  jegy);  banki  alkalmazott,  ingatlankereskedő,  építkezési  vállalkozó,  pénzügyi alkusz, 
tőzsdealkusz,  pénzügyi  alkalmazott,  gasztronóm,  élelmiszer-kereskedő  vagy -gyártó,  pék,  szakács,  paraszt, 
kertész,  gazdálkodó,  ékszerész, aranyműves,  régiségkereskedő,  műgyűjtő,  múzeumi  alkalmazott,  könyvtáros, 
régész, művészettörténész, dekoratőr, iparművész, a textillel/divattal és kozmetikával kapcsolatos foglalkozások.
Hobbijai,  sportágai:  A szép és  értékes  dolgok gyűjtése,  fazekasság,  festés,  ékszerkészítés,  népzene,  néptánc, 
színházlátogatás, zenélés, éneklés, tekézés, súlyemelés, súlylökés, futball.
Közlekedési eszközei: Konflis, hintó.
Lakóstílusa: Saját otthon saját telken, kerttel; rusztikus, inkább masszív bútorok, bőséges díszítés, régiségek.
Napja: péntek (németül: Freitag - Freya istennő a germán Vénusz volt).
Társadalmi formái: Agrártársadalom, a paraszti rend (letelepedés), faluközösség.
Testrészei:  A  torok  és  nyak  tájéka,  gégefő,  hangszálak,  mandulák,  pajzsmirigy,  nyelőcső,  nyálmirigyek, 
nyakcsigolyák.



Betegségei  általában:  Egyensúlyzavarok  a  felvételben  és  leadásban  (túlsúly,  kóros  soványság),  zavarok  a 
fajfenntartási területen, torokfájás, rekedtség, torok / mandulagyulladás.

IKREK

Az Állatöv harmadik jegye, 60°-90°
Szimbóluma:  Két oszlop, amely az emberi tudat dualitását szimbolizálja. Ábrázolhatják két gyermek, ikrek 
formájában is, mint az Egység felbomlását kettőre, az egymást kiegészítő ellentétpárra.
Időszaka: Késő tavasz, nyár eleje (május 22 június 21.).
Minősége: Férfias-aktív, yang. Eleme: levegő. Labilis (változó) jegy (tehát olyan jegy, amely közvetít, átad és 
átmenetet képez).
Uralkodója:  Merkúr.
Háza: 3. ház (labilis/változékony ház).
Az Állatöv szemközti jegye: Nyilas.
Üzenete / kulcsmondata: Gondolkodom.
Kulcsszavai: Intellektus, sokféleség.
Tulajdonságai:  Mozgékony, változékony, rugalmas, alkalmazkodó, finom idegzetű,  szellemileg élénk, testileg 
fürge, jól tud beszélni, ügyesen forgatja a szavakat és a tollat, talpraesett, hajlékony, eleven, élénk, tevékeny, 
aktív, mindig csinál valamit, vállalkozó kedvű, sokoldalú, szellemes, ötletes, találékony,  ügyes,  beszédes, 
bőbeszédű,  közlékeny,  szeret  társalogni  és  kapcsolatot  teremteni, nyitott,  nyílt,  tudásszomjas,  kíváncsi, 
érdeklődési  köre  tág,  gyors  felfogású,  mindig  érdeklik  az  aktuális  események,  laza,  könnyed,  gondtalan, 
szárnyaló, szabadságszerető, szeret utazni, kerüli a kötelezettségeket, mindig úton van, gyökértelen, bajtársias, 
célszerűen  gondolkodik,  logikus,  racionális,  rendszerező,  kategorizáló,  semleges,  relativizáló,  objektív,  nem 
szentimentális, tisztán látó, nem tesz különösebb benyomást, sokoldalú, gyakran divergens érdeklődésű és ezzel 
együtt  kissé  felületes,  nem mélyed  el  a  témában;  nyugtalan,  csapongó,  illékony,  szétszórt,  nyughatatlan, 
ideges, tanácstalan, hirtelen, izgőmozgó, tétovázó, meghasonlott, kétkedő, habozó, késlekedő, képtelen a kötött-
ségekre,  trükkös,  megalkuvó,  szószátyár,  koravén,  szofisztikus,  ravasz,  csaló,  nincs  kiindulási  pontja, 
megbízhatatlan,  kereskedő,  számító,  felületes,  teoretizáló,  intellektuális,  széttagolt,  túl  racionális,  érzéketlen, 
érzelemszegény.

Témája
- Az élményszféra kibővítése, - Tudásvágy, - Az intellektus fejlesztése, - Logika, - Nyelv, - Kommunikáció, 
- Az ellentétek megtapasztalásai

Motivációja
-  Tudásvágy,  -  Sokféleség,  -  Kötetlenség,  -  A  korszellem  követése,  -  A  világ  megértése  az  intellektus 
segítségével, - Kategorizálás és rendszerezés, - Biztonság információ révén, - Beszélni a dolgokról

Célja
- Széleskörű tapasztalatszerzés, - Megismerni, megnevezni, megkülönböztetni, - Az elvonatkoztatás képessége, - 
Semlegesség,  objektivitás  és  tolerancia,  -  Az  ellentétek  közti  közvetítés,  -  Kötetlenség,  szabadság,  -  A 
kommunikációs utak és eszközök megteremtése

Tanulási feladata
- Mélyrehatolás és az érdeklődés korlátozása, - Az intellektus és az érzelmek viszonyai, - „A szív hangjai”, 
- Összeütközés más Ikrekkel

Az Ikrek szimbólum

  A Nap kb. május 22-től június 21-ig tartózkodik az Ikrek jegyében. Ez az időszak megfelel a tavasz végének, 
amely a nyári napfordulóba torkollik, tehát átmeneti időszak. A közelgő nyár sokféleképpen jelenik meg a 
természetben. Minden növekedésben van: az ágak a növények szárai, levelei. A régi Egyiptomban az Ikreket két 
növénnyel ábrázolták, és később stilizálták a  mai Ikrek jegyre,  amely a római kettesre emlékeztet. Néhány 
ábrázoláson az Ikrek  jegye templomkapuval is szerepel, amelynek van egy világos és egy sötét oszlopa,  Tehát 
egy nappali és egy éjszakai oldala.
Az  Ikrek  az  ember  belső  dualitásának,  ellentéteinek  szimbóluma.  Az  eredeti  egység itt  feloszlik  fényre  és 
sötétségre, jóra és rosszra, férfira és nőre, égre és földre.
Az emberi tudat a poláris ellentétekre irányul. Tudjuk, hogy nappal van, mert ismerjük ellentétét, az éjszakát. 
Szépnek  találunk  valamit,  mert  van  arról  elképzelésünk,  hogy  mi  a  csúnya.  Jó  időket  élünk  meg,  mert 



megtapasztaltuk milyen volt, mikor rosszul éreztük magunkat, amikor nehezen mentek a dolgok. Ez a dualitás, 
a két  pólusra való szakadás mégsem csak ellentétesen, hanem egymást  kiegészítően is hat (pl. magas és 
mély,  mint  ellentét  -  hegy  és  völgy,  mint  kiegészítők).  A  mitológiában  találunk  ellentétes,  sőt  ellenséges 
testvérpárokat, mint p1. Káin és Ábel, de egymást kiegészítőt is, mint p1. a görög ikrek: Castor és Pollux („fény” és 
„sötétség”), vagy Prométheusz és Epiméthusz („előre megfontolt” „utólag megfontolt”).
Az  Állatöv  Ikrek  szakasza  az  intellektuális  tudat  fejlődését  jelképezi.  Míg  a  Kos  ösztönös  tudatával  áll 
kapcsolatban (ösztönös  reakcióminták,  melyek tisztán  ösztönből, a külvilág hatására jönnek létre; a kisbaba a 
születés után), a Bika érzelmi tudatot hoz létre (alapvető érzetek, mint öröm, vágy, düh, melyeket szintén  nem 
lehet  akarattal irányítani). Az Ikrekben megjelenik a képesség, hogy elvonatkoztasson a tisztán ösztönös 
vagy érzelmi indítékoktól, és alárendelje ezeket az akaratnak és a szellemnek.
Jáván az  Ikrek jegyét  pillangóval  ábrázolták.  A lebegő könnyűség, az  ide-oda  röpködés  jól  jellemzi  a  széles 
érdeklődési  körű,  mozgékony,  kötetlen  jegyet. Az  általunk  ismert  Ikrek  szimbólum,  amelyet  tekinthetünk  két 
gyermeknek is, megmutatja a jegy alaptémájához vezető utat: Az ember két oldala harcol egymással,  azzal  a 
vággyal, hogy a szellem és az intellektus győzedelmeskedjen az ösztönökön, másrészt hogy legyőzze - vagy 
legalábbis megértse - a világot az intellektus segítségével.

A Merkúr szimbólum

  A Merkúr jele az egyetlen a bolygók közül,  amely tartalmazza a kört, a  félkört és a keresztet is. Tehát a 
szellemet (kör), a lelket (félkör) és a testet (kereszt, anyag) köti össze, asztrológiailag a Napot (szellem, tudat), a 
Holdat (lélek, érzelem) és a Földet (anyag).
Így  az  emberi  lét  három  elemi  síkját  ábrázolja:  a  testet,  a  lelket  és  a  szellemet.  A  Merkúr  szimbólum 
lehetőséget  ad  ezen  ellentétek egyesítésére,  valamint  a  síkok  közti  cserére,  érintkezésre.  A Merkúr semleges 
közvetítő minden ellentét között. A Merkúr az Ikrek és a Szűz ura. Az Ikrek levegő jegy és a Merkúr itt a szimbólum 
mozgékony, szellemi oldalát juttatja kifejezésre; az „anyag keresztjét” csak a Szűz  kapja meg, a föld jegy, a 
súly. Az Ikrek-Merkúrban az ember mindenre nyitott, könnyen barátkozó, kötetlen oldala nyilvánul meg, amely 
értékelés vagy lekötöttség nélkül „mindenbe belekóstol”. Később, a Szűzben a Merkúr feladja ezt a röpködő, 
kötetlen formáját, és kifejleszti gyakorlati gondolkodású, az élet követelményeivel foglalkozó oldalát, valamint 
kritikus képességét és józanságát.

A horoszkópban a Merkúr arról ad felvilágosítást, hogy:
1. Hogyan gondolkozunk és beszélünk (logikusan, racionálisan,  képekben, ködösen, gyorsan, alaposan, 

megfontoltan stb.).
2. Hogyan tanulunk (könnyen, nehezen stb.), és mit jelent számunkra a ,,tudás”.
3. Milyen mértékben tudunk elvonatkoztatva - így tehát objektíven és semlegesen is gondolkodni.
4. Milyen rugalmasan és alkalmazkodóan reagálunk az élet eseményeire.
5. Hogyan dolgozzuk fel azokat a benyomásokat és tapasztalatokat, amelyekkel kapcsolatba kerülünk. Ez 

már  átvezet  a  Szűz-Merkúrba,  mivel  a  Szűz  princípiuma  felel  meg  a  környezeti  benyomások 
feldolgozásának.

Az Ikrek mitológiája

Az Ikrekhez a Merkúr bolygó tartozik, melynek neve a latin Mercurius-ból származik. A görög mitológiában 
Merkúrt  Hermésznek  hívják.  Etimológiailag  Hermész  neve  a  görög  hermaion  (= „kőhalom”)-ból  ered.  A 
kőhalmok igazították el a vándorokat, és úgy lettek egyre nagyobbak, hogy az arra járók mindig egy újabb követ 
tettek  rá.  Hermész/Merkúr  Zeusz  istenatya  és  Maia  nimfa  fia.  Egy éjszaka  Zeusz  kisurrant  felesége,  Héra 
mellől és meglátogatta barlangjában Maiat Mükéné egyik hegyén. Ott nemzették Hermészt, aki titokban született 
meg: Tehát „törvénytelen” gyermek, így már nemzése is összefügg a nem teljesen legális „csalafinta” fogalmával. 
Hermész  kezdettől  fogva  független;  már  egy napos  korában  fiatalemberré  érik,  kicsusszan  a  pólyából,  és 
elindul világot látni. Talál egy teknősbékát,  akinek  elveszi páncélját. Ebből a páncélból ügyesen egy lantot 
készít, melyen azonnal gyönyörűen tud játszani. (Az antik állatövi ábrázolásokon az Ikreknél mindig hangszer 
van, legtöbbször lant.) Valamivel később, amikor újabb kalandokat keres, felfedezi féltestvére, Apollón (Zeusz és 
Létó fia) marhacsordáját. Egy ravasz cselt talál ki, hogy ellopja a csordát: Hátrafelé tereli az állatokat, magának 
viszont ágakból és fűből cipőt készít, hogy eltűntesse nyomait. Betereli a csordát - hátrafelé - egy barlangba, ahol 
levág belőlük kettőt, pontosan úgy, ahogy az áldozati szokások megkövetelik, tizenkét részre osztja, és felajánlja 
az isteneknek. Ezután hazamegy, és teljesen ártatlanul összegömbölyödik a bölcsőben. Apollón hamar felfedezi a 
lopást és a tettest, majd visszaköveteli marháit Hermésztől. Az ügyesen tagadja, arra hivatkozva, hogy ő még 
gyerek. Apollón azonban Zeusz elé viszi őt, ahol Hermész ismét olyan ravaszul védi magát, hogy Zeusz nem tud 
haragudni rá. Hermész egyúttal ki is használja az alkalmat, hogy helyet követeljen magának az Olimposz istenei 



között és megemlíti, hogy két állatot áldozott a tizenkét istennek. Az istenek ama kérdésére, hogy ki a tizenkettedik 
isten, hiszen csak tizenegyen vannak, azt válaszolja: ő ette meg az áldozati állatok tizenkettedik részét, de egy 
falattal sem többet, mint ami őt megilleti. Zeusz nevet a fiú ravaszságán, és később a megfelelő tisztelettel emeli az 
olimposzi istenek közé. Amikor Apollón visszaköveteli marhacsordáját, Hermész újabb cselhez folyamodik. Lantján 
olyan szépen játszik Apollónnak, hogy az a lantért cserébe odaadja neki az egész csordát, megteszi a csordák 
urává, és megtanít neki mindent, amit ehhez tudnia kell.  Felbuzdulva ezen a sikeren Merkúr még egy fuvolát is 
készít, amelyen megint olyan szépen játszik, hogy a hangszerért cserébe Apollón átengedi neki a jövendőmondás 
adományát és aranybotját  is, amely a pásztorok és a csordák istenét illeti  meg.  Zeusz örült  az ötletes,  ügyesen 
beszélő és meggyőző kis istennek, és Hermész megkéri őt, hogy tegye meg hírnökévé. Cserébe megígéri, hogy az 
istenek tulajdona biztonságban marad, és soha többé nem hazudik. Azt azonban, hogy mindig a teljes igazságot 
fogja mondani, nem tudja megígérni.  Így nevezik ki Hermészt az istenek küldöttének, és feladata jeléül szárnyas 
sisakot és szárnyas szandált kapott, melyek szélsebesen röpítették bárhová. Hádésztól, az alvilág urától pedig egy 
varázssapkát kapott, amellyel láthatatlanná tudott válni.
Feladataihoz tartozik, hogy az istenek akaratát közvetítse az embereknek és az emberek kéréseit eljuttassa az 
istenekhez.  Hozzá tartozik a kereskedelem, a szerződések megkötése, minden út  és utca -  egyenes  és  görbe 
egyaránt. Ravaszul - amilyen ő maga is - mindenre megtalálja a „megfelelő” utat. Ő az istene az árusoknak, a 
kereskedőknek,  az  utazóknak,  de  a  tolvajoknak,  útonállóknak  és  a  csalóknak  is.  Csalafinta  Hermésznek  is 
nevezik. Hermész soha nem alkalmaz erőszakot, hanem beszédkézségét, meggyőző erejét, cselt, jó ötleteket vagy 
varázslatot. Ezek az adottságok, amelyek már egynapos korában megmutatkoztak, a beszéd és az írott szó istenévé 
emelik.  Ő a közvetítő az ellentétek,  az ég és a föld között.  Jele,  a Hermész-bot ezt jelenti.  Ezen a boton, 
amely eredetileg varázsbot volt, két kígyó emelkedik fel, melyek a bot felső részén egymással szembefordulnak. 
Az  alkímiában  ez  az  ellentétes  erők  egyesítésének  szimbóluma.  Az  Aeskulap-bot,  amely  Aszklépioszé,  a 
gyógyítás  istenéé  volt,  szintén  egy  botból  és  egy  kígyóból  áll.  Ennek  a  kígyónak  gyógyító  erőt 
tulajdonítottak  és  az  élet  megújításának szimbóluma is  volt.  Ebből  a  két  botból  származik  az  orvosok és 
gyógyszerészek jelképe, amelyet még ma is mindenhol megtalálunk.

Analógialáncolata
Az Ikrek princípium megfelelői a különböző síkokon

Színei: A napsárga legvilágosabb árnyalata, amely közel áll a fény és az arany színéhez, és ami egyben a 
szellem, a nem anyagi és a szellenti megismerés színe. Minden „légies” szín: világosszürke, égkék.
Illatai: Könnyű, inkább semleges illat: több illatárnyalat keveréke.
Ízei: Nem intenzív, inkább ízetlen.
Formái és alakjai: Finoman tagolt, filigrán, szétágazó, mozgékony, laza, hajlékony. Finom kontúrok.
Növényei általában:  Gyorsan növekedő, szétágazó növények, amelyeken több  zöld van, mint virág: bokrok, 
fű, páfrányok.
Fái, bokrai: Nyárfa, juharfa, madárberkenye, nyírfa, bodza, aranyfa, hársfa.
Zöldsége, gyümölcse: Sárgarépa, ribizli.
Virágai: Margaréta.
Fűszerei: Petrezselyem, kapor, majoránna, citromfű.
Gyógynövényei: Bodza,  martilapu,  petrezselyem,  lándzsás  útifű,  ezerjófű,  hárs,  libapimpó,  kis  vérfű, 
mogyorócserje.
Állatai: Általában a levegőben élő állatok: szúnyog, dongó, légy; különösen az énekesmadarak,  mint  p1. 
tengelice,  feketerigó,  rigó,  fülemüle,  csíz,  pinty,  szarka, papagáj; minden ravasz, alkalmazkodó állat: 
kutya, majom, róka, menyét, kakas, tyúk, hiéna.
Anyagai: Papír, pergamen.
Ásványai, fémei: Higany, ón, bizmut, aranytopáz, berill, fehér achát.
Tájai: Róna, szeles dűnék, utakkal jól ellátott területek, városok, utcák, utak, minden kommunikációs hely.
Foglalkozásai: Minden olyan foglalkozás, amely nincs munkahelyhez kötve; olyan foglalkozások, melyek 
meglepetést  okoznak,  amelyek mobilitást,  éles  intellektust és jó beszédkészséget követelnek meg: újságíró, 
szerkesztő, riporter, tudósító, fordító, kiadó, könyvkereskedő, kritikus, nyelvtanár, utazási iroda  alkalmazottja, 
kereskedő,  eladó,  képviselő,  utazó  kereskedő,  üzletkötő,  propagandista,  postai  alkalmazott,  levélkihordó, 
telefonközpontos, konferanszié, showman, kabarészínész, író, költő, szállítmányozó, titkár, fotós.
Hobbijai, sportágai: Gyaloglás, kerékpározás, cserkészet, fotózás; újság- folyóirat, elbeszélés olvasása, a tv-ben: 
sportadások, gazdasági műsorok vagy riportok nézése, tenisz, kézilabda, torna, gimnasztika, bélyeggyűjtés.
Közlekedési eszközei: Kerékpár, busz, tandem.
Lakóstílusa:  Inkább  ésszerű  berendezés,  praktikus,  nincs  sok  dekoráció,  könnyen  tisztán  Partható,  könnyen 
szétszedhető berendezési tárgyak, melyek megkönnyítik a gyakori költözést, egyszerű, északi stílus.
Napja: Szerda (a német Mittwoch = a hét közepe, a francia mercredi = Merkúr, a közvetítő).
Társasági formái:  Kereskedelmi társaságok,  a „Selyemút”,  karavánutak,  városok  létrejötte a kereskedelmileg 



előnyös helyeken.
Testrészei: Légcső, hörgők, tüdők (légzőszervek), beszéd- és hallószervek, idegek, ujjak.
Betegségei általában: A légutak és a test továbbító rendszerének megbetegedései: idegek, nyirok, véredények.

RÁK

Az Állatöv negyedik jegye, 90°-120°

Szimbóluma:  A rák ollói vagy két spirál, amelyek a felkelő és lenyugvó Napot  jelképezik; a jel eredete 
nem tisztázott.
Évszaka: A nyár kezdete (kb. június 22 július 22.)
Minősége: Nőies-befogadó, yin, (A yin jelent „csendet, befelé fordulást” is). Eleme: víz. Kardinális (mozgásba 
hozó) jegy.
Uralkodója:   Hold.
Háza: IV. ház (kardinális ház)
Az állatöv szemközti jegye: Bak.
Üzenete / kulcsmondata: Érzek.
Kulcsszavai: Befolyásolhatóság, megőrzés.
Tulajdonságai: Érző, érzékeny, sérülékeny, puha,  fogékony, alkalmazkodó, érzelmes, könnyen megérinti 
bármi,  ragaszkodó,  gyermeki,  gazdag  fantáziájú,  álmodozó,  romantikus,  erős  képzelőerővel  és  beleélő 
képességgel rendelkezik, intuitív, muzikális, művészi, kreatív, óvatos, tartózkodó, diplomatikus, „két lépést előre, 
egyet  hátra”,  szégyenlős,  passzív,  nagy  a  biztonság  igénye,  keresi  a  védettséget,  védelmet,  ragaszkodik 
otthonához, családjához; házias, családi jelszava: „az én házam, az én váram”, erősen kötődik anyjához, gyakran 
egy életen keresztül ragaszkodik gyermekkorához és az emlékeihez; változó hangulatú, hangulatember. Vagy 
elbűvöli  a fantasztikus és az egzotikus, a hazához  való kötődés  (ugyanakkor messzire  vágyódik),  és inkább 
gyökértelen,  szeszélyes, különc, vagy letelepedik, szemlélődő, nyugodt, házias és kényeztető, engedelmes, a 
hétköznapokban  gyökerező.  Kitűnő  emlékezete  van,  kötődik  a  múlthoz,  érzéke  van  a  történelemhez, 
hagyományokhoz. Hullámzó kedélyű, állhatatlan, befolyásolható, robban minden kicsiségre, könnyen felzaklatja 
magát, kiszámíthatatlan, félénk, bosszús, tépelődő, rezignált, melankolikus, egocentrikus, magának való, babonás, 
önállótlan,  gyermeteg, határozatlan,  szülein  és gyermekkorán csügg, túlérzékeny, gyerekes,  duzzogó, nehezen 
felejt,  könnyen megorrol, lusta, nem reális, visszavonul egy látszatvilágba, szentimentális, kaotikus, elmosódó 
érzetek, hangulatok, kedélyek.

Témája
-Az érzelmek fejlődése, - Érzelmek, érzetek, kreativitás, fantázia, - A lelki őskáosz, - A megszülő, a teremtő

Motivációja
-  A lehető  legtöbb  benyomás  fogadása  és  érzéssé  alakítása,  -  „Érzékelni  a  világot”,  -  Lelki  biztonság  és 
védettség, - Védelem, - Anyai gondozás és táplálás

Célja
- Az érzelemvilág sokféleségének, gazdagságának és változékonyságának megtapasztalása, - A lelki egyensúly 
elérése a különböző hangulatok közepette, - Az együttérzés kifejlődése, - A személyes idővonal

Tanulási feladata
- Önállóság és cselekvés, - Nyílt érvényesülés, - Elválás az anyától ill. az anyaszimbólumtól 

A Rák szimbólum

  A Nap június 22-én éri el legmagasabb állását, majd elhagyja az Ikrek jegyét és belép a Rákba, a nyári 
napforduló jegyébe.
A Rák kardinális (mozgásba hozó, mozgó) jegy és a Nap belépése ebbe az állatövi jegybe különleges időpont a 
Nap mozgásában. Pályája eddig emelkedett, de mielőtt megkezdené a leszálló mozgást  -  a Földről nézve úgy 
tűnik, hogy  -  megáll, sőt mintha kissé hátráló mozgást is végezne. Míg a Nap az Ikrek jegyében járt pályája 
emelkedett a legmagasabb pont irányába. Most pedig ellentétesen mozog. A leghosszabb nappal és a legrövidebb 
éjszaka egybeesik; majd ismét rövidülnek a napok. Az élet kereteinek addigi állandó tágulása most megáll, 
és elkezdődik a behatárolódás, a bensővé tétel. Az Ikrek  nyitottsága a külvilággal szemben most átalakul az 
érzések és érzetek iránti benső nyitottsággá.



A Rák szimbólumot ma a rák ollójának ábrázolásaként értelmezik. Egy régebbi magyarázat szerint a két spirál a 
Nap felszálló és leszálló pályáját ábrázolja.
A rák mint állat viselkedésében és külsejében is hasonlóságot mutat a fent leírt adottságokkal. Lassan, óvatosan 
mozog, visszahőköl az akadályoktól, és a vízben él, abban az elemben, amelyhez asztrológiailag is rendelve van s 
amely az érzések,  a mély lélek és a bensővé alakítás szimbóluma is. Ahhoz, hogy növekedni tudjon, a ráknak 
többször  is  le  kell  vedlenie  páncélját,  amely nélkül  teljesen  védtelennek érzi  magát.  A növekedés  azt  jelenti 
számára, hogy ki kell tennie magát a védtelenségnek és az életét fenyegető dolgoknak. Ellynor Barz az Istenek és  
bolygók*c.  könyvében  így  ír  erről:  „Furcsának  tűnhet,  hogy  a  Nap  legmagasabb  állását  nem  a  Nap 
szimbólumával, hanem a Holdéval kötik össze. De a napforduló kardinális pontja nemcsak csúcspont, hanem 
a mélybe szállás, a „halál" kezdete is egyben. Változásról, növekedésről és csökkenésről, fordulatról van itt szó. 
És ezt a változást a Hold kitűnően ábrázolja.”

A Hold szimbólum

   A Hold szimbólumát egészen konkrétan az égboltról vették: Ez a növekvő Hold sarlója, amely egyúttal a 
lélek és az érzelemvilág félkörét is ábrázolja. A Hold nagy szerepet játszik a legtöbb nép mágikus és vallási 
képzeletében. Különös jelentőségét az is alátámasztja, hogy olyan élőlénynek néz ki, amely folyton változtatja 
formáját és alakját, sőt még egy arc is felfedezhető benne. Különösen Keleten tekintették fontosabbnak, mint a 
Napot.
Összefüggése  a  Föld  életritmusával  nyilvánvaló:  kapcsolata  az  árapállyal,  amelyet  a  Földre  gyakorolt 
tömegvonzása idéz elő,  de egészen általánosan is  minden olyan folyamattal,  amelyben a születés  és  elmúlás 
ciklusa van jelen.  A Hold fázisai: a gyarapodás, növekedés, kerekké válás és az elmúlás -  amely  mindig újra 
kezdődik  -  sok  biológiai  ritmussal  egyezik  meg  az  emberi,  állati  és  növényi  létben.  Különleges  hatást 
gyakorol a női szervezet ciklusára s ezzel a termékenységre, a nemzésre és terhességre és minden vegetatív 
növekedésre,  fejlődésre,  továbbá a testnedvekre (p1.  nyirokkeringés),  de minden nedvességre  is  (p1. 
az életadó eső). Eme összefüggések miatt lett a Hold a termékenység és az anyaság szimbóluma.
Ahogyan a  tenger  vize  megemelkedik  és  leapad,  ahogyan a  Hold  változik,  úgy  változnak  hangulataink  és 
kedélyünk is.  A Hold  ábrájában láthatóvá  válik  az  a  változékonyság  és  az  a  ciklikus  hullámzás,  amely 
meghatározza az életet és érzéseinket.
A világító Nappal szemben a Hold visszatükröző égitest, és ebből is származik egy analógia az élet női oldalára 
vonatkozóan: Míg a Napnak aktív-férfiúi és önfenntartó vonásokat tulajdonítunk, addig a Holdban a támaszra 
szoruló,  a  puha,  a  passzív,  a  befogadó  szimbólumát  látjuk.  A Nap  és  a  Hold  megfelel  a  yang  és  a  yin 
fogalmának.  Felmerül  a  kérdés,  hogy  vajon  miért  van  az,  hogy  néhány  idegen  nyelvben  (p1.  a  németben) 
nyelvtanilag a Hold hímnemű, a Nap pedig nőnemű.
A női princípiummal való erős kapcsolata ellenére a Hold nem azonos a nővel. A férfiban és a nőben jelen van 
mindkét minőség: a női és a férfiúi egyaránt. A Hold, mint a nőiség ősprincípiuma egy részt szimbolizál, amely 
megtalálható mind a férfiben, mind a nőben.
Lélektanilag tekintve a Hold érzelmi alaptartásunkat, lelkünk kiinduló állapotát, alaphangulatunkat szimbolizálja. 
Benne  találjuk  meg  azokat  a  tudattalan,  ösztönös  érzeteinket  és  érzelmi  mintáinkat,  amelyeket  a 
mindennapokban megélünk. A Hold a mi „kitekintésünk a világra”, és megmutatja, hogy barátságos, kellemes 
helynek találjuk-e a világot, vagy bizonytalannak, fenyegetőnek és instabilnak. Ezek a legelső minták és lelki 
reakciók gyermekkorban aktiválódnak s így a Holdnak intenzív kapcsolata van a kisgyermekkorral és az 
anyával  ill.  azzal  a  személlyel, akit  anyánknak tekintünk.  Ez  határozza  meg anya-képünket.  Általánosan  a 
bennünk élő anyai  és  ősi-női  princípiumokról  szól,  odaadási  képességünkről,  a  ragaszkodás,  a  gondozás  és 
táplálás princípiumáról bennünk, saját  anyaságunkról  és arról, hogy hogyan áramlanak bennünk az érzések, 
tehát menynyire és hogyan tudunk érzelmileg kinyílni, és mennyire vagyunk befolyásolhatóak.
Mivel az anya (az anyai alak) a kisbaba számára a világot jelenti egy olyan lenyomatot hagy a gyermekben, amit 
az magával visz, alapvető tapasztalata lesz, és meghatározza a világhoz való hozzáállását is.

A Hold arról ad felvilágosítást a horoszkópban, hogy:
1. Hogyan érzékelem a világot, milyen szemüvegen keresztül nézem, melyek az alapvető beállítódásaim a 

világgal szemben (támogató, biztos helynek tekintem vagy korlátozónak, netán fenyegetőnek)?
2. Milyen képem van gyermekkoromról és anyámról?
3. Mennyire  vagyok  kész  befogadni  a  benyomásokat,  megnyílni  és  érzelmeimnek  szabad  folyást 

engedni?
4. Mekkora igényem van a biztonságra és védettségre?
5. Milyen beállítottságom van az anyasággal (minden formában) szemben?

* Ellynor Barz: Götter und Planeten, Kreuz Verlag, 1988



A Rák mitológiája

A Rák ura a Hold állandó, látható változásával, az éjjel és nappal, a fény és árnyék ritmusában való szerepével 
számos mítoszt, mesét és történetet ihletett.
Ha  elképzeljük  a  Holdat  és  ciklikus  változását:  létrejöttét,  hízását,  teljessé  válását  és  elmúlását  -  amely  a 
termékenység ritmusát  tükrözi  -,  akkor megértjük miért  tisztelték a  Holdat  mindig Isten női  aspektusaként  a 
Holdistennő formájában.  A hozzá társított tulajdonságok ugyanolyan változékonyak, sokrétűek, mint a  Hold, és 
ezért nem csoda, hogy a legtöbb régi kultúrában több Holdistennő is volt, amelyek a nőiség különböző aspektusait 
ábrázolták és a Hold különböző fázisaihoz voltak hozzárendelve.
A görög Holdistennő  Szeléné,  a  Hold  megszemélyesítője.  Neve kb.  „ragyogót,  sugárzót” jelent. Két titán: 
Hyperion és Theia (Uranosz és Gaia gyermekei) leánya; testvérei Héliosz, a Napisten és Eos, a Pirkadat. Egyben 
Héliosz felesége is, és csak titokban oszthatják meg egymással ágyukat - ezért Szeléné eltűnik, nem látható, amikor 
Héliosszal egyesül. Az égen újhold van (a Nap mint a tudatos akarat,  cselekvés és célkitűzés; a Hold mint a 
motiváló érzelmek és vágyak, melyek  gyakran láthatatlanul bújnak meg a cselekvés mögött).  Az újhold ideje 
azonban a kezdet és az újrakezdés időpontja is. Egy új ciklus kezdődik, és így találjuk meg a Nap és a Hold 
egyesülésében a mag, a csíra, a dolgok őskezdetének képét.
Szeléné a termékenység és minden élő növekedésének istennője; a nők, az otthon  és a család istennője, de az 
éjszakáé, az alvásé és a halálé is.  A szép, fiatal isten, Endymion egy barlangban aludt Latmosz hegyén, amikor 
Szeléné megpillantotta. A monda különböző okokat nevez meg, hogy miért aludt el örökre, de leggyakrabban azt, 
hogy ez Endymion vágya volt, mivel irtózott az öregség gondolatától is, így az alvás megőrizte örökre fiatalságát 
és szépségét. (A másik ok szerint Zeusz felfedezte Hérával való titkos szerelmét és örök álomba merítette.) Szeléné 
egyesült az alvóval anélkül, hogy egyetlen szót is szólt volna, és ötven lánnyal ajándékozta meg.
Itt  találjuk meg a  szótlan,  teljes  odaadást,  a  készségességet és  az  összetartozást, amelyek  jellemzőek a Hold 
princípiumra.  Itt  van  a  természet  ösztönös  termékenysége,  amely  gondolatok  nélkül  szaporodik  egy  belső 
ritmusnak engedelmeskedve - bár tudatosság nélkül, csere nélkül s ezzel tudatos, szellemi érés nélkül. Endymion 
alszik; a tisztán fizikain kívül nem lehetséges más kölcsönös megtermékenyítés.
A Hold egy másik aspektusa Artemisz,  a római Diana, a vadászat, az állatok és a  szabad természet istennője. 
Legszívesebben az erdőkben jár, szabad és ebben a szabadságban átéli az élő természet hajtóerőit. Képe legtöbbször 
megfelel a mai,  modern nő képének: uralkodási  területe  nem az otthon, a  tűzhely és a  család.  Az  anyaság 
számára nem az egyetlen boldogságforrás, bár egyben a vegetáció és termékenység istennője is. Artemisz védi az 
ifjúságot és a szüzességet, és egy  olyan fiatal lány képét állítja elénk, akinek majd egyszer asszonnyá kell 
érnie.  Képe megfelel a növekvő Holdnak, amely még nem érte el a teljességet (telihold).  Később Szeléné lép 
helyébe.
Perszephone,  Demeter  lánya,  szintén egy növekvő Hold-alak.  Perszephone Zeusz  és Demeter lánya, a 
földművelés és a nagy szépség istennője. Zeusz testvérének, Hádésznak ígérte őt oda, de Perszephone, akit Kore-
nak (lány, szűz) neveznek, ellenállt a házasságnak. Demeter elrejtette Perszephonét kedvenc szigetén Szicílián, de 
Hádész megtalálta és elvitte magával az alvilágba. Amikor Demeter végre rájött, hol van lánya, visszakövetelte 
őt Zeusztól, és megesküdött, hogy semmi nem nő addig a Föld felszínén, amíg lánya meg nem jelenik. Ekkor Zeusz 
elküldte  Hermészt,  az  istenek  küldöttét  Hádészhez  és  megkérte,  engedje  vissza  Perszephonét  a  Földre. 
Mielőtt azonban Hádész elbocsátotta volna, néhány gránátalmamagot etetett meg vele, s ezzel örökre az alvilághoz 
láncolta.  Végül  kompromisszumot  kötöttek,  különben  a  Föld  terméketlen  és  száraz  maradt  volna:  Az  év 
egyharmadát Perszephonének az alvilágban kell töltenie Hádész feleségeként, kétharmad részét pedig a Földön 
anyjánál, aki erre bőséges terméssel látja el a gabonaföldeket.
Ez a történet a női princípium alapvető mítoszát írja le: Korenak (a lánynak, a szűznek) előbb az alvilágba kell 
leszállnia, hogy érett, termékeny asszonnyá váljon. Amikor még Kore volt, a gabona istennője volt. Elrablása 
után vált  Perszephonévá,  a  holtak  birodalmának  úrnőjévé.  A mítosz  gyakori  témája  az  „alvilágba” való 
leszállás. Annak az embernek a beavatását mutatja meg, akinek ki  kell lépnie ifjúsága felhőtlen világából s 
meg kell  tapasztalnia  saját  mélységeit,  hogy ezzel mindazt, ami még benne rejlik, megérlelje.  Demeter,  a 
földművelés, a gabona, a termékenység és a növekedés istennője  egyike a leginkább tisztelt görög istennőknek. 
Hérával,  Zeusz feleségével együtt ő a leganyaibb az istennők között. A gabonamezők érése visszatükrözi a Hold 
princípium mind a négy fázisát: a magállapot az újhold, a növekedés a növekvő Hold, a termés és a bőség a 
telihold és a csökkenő bőség, a nyugalomba visszatérő mező, a fogyó hold.
Héra,  a  házasság,  az  anyaság,  a  háziasság  és  az  otthon  istennője  bőséges  hatalommal  és  befolyással 
rendelkezik, mint Zeusz, az istenek atyjának felesége. Képe  megfelel a teliholdnak, amely egyúttal a nőiség 
mind a négy aspektusának kiteljesedését szimbolizálja.
Ő Zeusz felesége, aki védi a házat és a házastársi hűséget, olyan istennő, aki gondoskodik az otthonban a jogról és 
a rendről, önmagában nyugodva, teli női  erővel. Zeusz házastársi hűségére is felügyel, és itt mutatkozik meg 
függő,  önállótlan,  hangulati  oldala:  Ő  semmit  nem kezdeményez,  de  ha  rájön  egyre  is  Zeusz  számos 
félrelépéséből, akkor igen hevesen reagál, kiszámíthatatlan és túlságosan érzelmi indíttatású. Védő, tápláló oldala 
átcsap  az  ellentétbe.  Ekkor  sötét,  pusztító  Nagy Anyává  válik,  és  bosszút  áll  mindenen,  ami  útjában  áll  - 



gondolkodás és belátás nélkül.
Az újholdnak, de különösen a holdfogyatkozásnak, a fekete Holdnak  Hekate  az  istennője, az éjszaka, az éjjeli 
garázdálkodás,  a  varázslás,  a  méregkeverés  istennője  -  a  boszorkány.  Ahogyan  az  eriniszek  (fúriák, 
bosszúistennők), ő is fáklyát visz és kígyók vannak a hajában. Három feje van és egy kutyafalka kíséri. Lányai a 
kísértetalakok, akik állandóan változnak, a monda szerint a rémálmok, a megbolydult, lázas fantázia és az 
őrület úrnői.
Hekatét mint varázslót és boszorkányt egyaránt tisztelték és féltek is tőle. Mindenek előtt istennő volt és különösen 
Athénben tisztelték. Minden ház előtt ott állt az  oltára, és ételáldozatokat mutattak be neki ugyanúgy, mint 
az olyan útelágazásokban, hiszen Hekaté a keresztutak úrnője is volt.
Hekate éjjel  jelent  meg fekete lovakkal húzott  kocsin,  vad falkájával  és rémületet,  romlást és halált vitt 
mindenhová. Még Zeusz is tisztelte hatalmát,  és senki nem  merte őt akadályozni. Joga volt bármilyen kegyet 
megadni az embernek, de megtagadni is tőle, ahogy kedve tartotta.
Mint któnikus istennőt, Hekatét mindenekelőtt a holtak birodalmával kötötték össze. Sötét, pusztító természete mégis 
inkább  a  babiloni  Holdistennővel,  Isztárral  rokonítja,  akit  egyaránt  tartottak  a  termékenység és  a  pusztítás 
istennőjének mint ahogy a zsidó Lilith-tet, a holtak istennőjét is.
A különböző Holdistennők a nő és az anya más-más aspektusát képviselik.  C. G. Jung ezt a princípiumot a 
Nagy Anya archetípusának nevezte.  Ez felöleli  Szeléné  termékenységét és szülőerejét, Héra védő és rendező 
erejét,  a Földanya gyümölcshozó, tápláló erejét Demeterben, Artemisz kötetlen nőiességét, benne a lány  (Kore) 
témájával,  aki asszonnyá érik (Perszephoné),  és a nőiség sötét,  felfaló  és szétzúzó erejét, aki nem akarja 
odaadni gyermekeit, és ellenáll az  élet és a tudatosodás minden változásának. A sötét anya (ill. a nőiség sötét 
oldala)  csak  a  fásult  vegetálást  ismeri,  de  a  tudatos  fejlődésen  való  munkálkodást,  a  tiszta  és  örök  szülést, 
felnevelést és a halált nem.
Ez  a  megkötő  vagy  pusztító  tulajdonság  a  női  princípium  fonákja.  Demeternél  megtalálható  ez,  mivel 
visszaköveteli lányát és kislányként akarja megtartani  - még a „zsarolástól” sem retten vissza ezért. Ezt a 
fonák  oldalt  látjuk  Hekaténál,  a  boszorkánynál, a nornoknál, a sors istennőinél és az erinniszeknél vagy a 
fúriáknál, a különböző bosszúistennőknél. És megtaláljuk számos mítoszban és mesében, ahol a jó és a rossz anyát 
gyakran két személyben ábrázolják (p1. az édesanya és a mostohaanya).
A Rák témáját legjobban a tengermítoszok mutatják be. A tenger az élet forrása, amelyből minden élet származik. 
Thétisz a görög tengeristennő szimbolizálja azt az ősi erőt, amely életet ad és pusztít egyszerre.
Thétisz Néreusz (Proteusz) lánya, akinek - hasonlóan más tengeristenekhez - jövendőmondó képessége van, és aki 
számos alakot tud ölteni. Ötven lányát néreidáknak hívják, barátságos tengeri nimfák ők.
Thétisz szépségével tűnik ki és mind Poszeidon, mind Zeusz versengenek érte.  Amikor azonban Themisz  -  aki 
titán volt  -  megjövendöli,  hogy Thétisz fia erősebb lesz apjánál, Zeusz úgy határoz, hogy mindenképpen egy 
halandóval fogja összeadni Thétiszt - és választása Peleuszra esik. A kentaur Chiron megmondja  Peleusznak, 
hogy Thétisz, mivel a tenger istennője, kedve szerint tudja változtatni alakját, és mindent meg fog tenni, 
hogy  elmeneküljön  előle.  Peleusz  egy  barlangban  találja  meg  Thétiszt,  dulakodni  kezdenek  és  Thétisz 
megpróbál  átváltozni,  hogy megmeneküljön.  Megjelenik  víz,  tűz,  vadállat  és  tengeri  szörny formájában,  de 
Peleusz győz, és végül beleegyezik, hogy a felesége legyen. Így Thétisz ősi teremtő erejét csak egy emberrel 
tudja  összekötni,  ami  azt  szimbolizálja,  hogy a  kreativitás  csak  az  emberi  tudat  és  önkifejezési  képesség 
segítségével válhat láthatóvá.
Thétisz  hét  fiút  szült  Peleusznak.  Hatot  közülük  bedobott  a  tűzbe,  hogy halandó  burkukat  elpusztítsa  és  az 
Olimposz istenei  közé emelkedhessenek.  Peleusznak sikerült  megmentenie Achilleszt,  mielőtt  Thétisz elégette 
volna. Kezét a fiú sarkára tette, aki már a tűzben volt. Így Achilles sarka halandó maradt.
A  monda  egy  másik  változata  szerint  Thétisz  a  Styxbe  merítette  Achilleszt,  hogy sebezhetetlenné  és 
halhatatlanná tegye. A sarkánál fogva tartotta, amely ugyancsak halandó maradt (Achillesz-ín). Peleusz nagyon 
dühös lett és Thétisz elhagyta őt, visszatért apja, Néreusz tengeri palotájába.
Thétisz a víz kikutathatatlan, ősi teremtő erejét  szimbolizálja,  amely sokféle alakot  vehet  fel,  amely kifolyik 
ujjaink közül, megfoghatatlan és pillanatról pillanatra változik. A Rák jegyében megtaláljuk ezt a teremtő erőt 
és fantáziát, de a változékonyságot is, amely soha nem az, ami röviddel ezelőtt volt.
De az alkotásával való elégedetlenség is a Rák jellemzője.  Liz Greene* ezt írja  erről: „Ha bizonyos emberek 
életében  találkozom e mítosz  hatásával,  akkor ez  gyakran  egy jelentős  projekció  formáját  ölti  fel,  amely a 
legkedvesebb gyermekre irányul, akitől elvárják, hogy olimposzi magasságokat érjen el, akkor. is, ha embersége 
közben elvész. A Rák néha, ha nincs hús-vér gyermeke, akire kivetíthetné az emberfeletti teljesítményt, akkor 
saját kreativitásával szemben viselkedik így. Ekkor mindent lekicsinyel és rossznak talál, amit csak alkotott, ha 
az nem éri el az isteni mértéket. Talán ez is az egyik oka annak, hogy a Rák gyakran nem valósítja meg teremtő 
potenciálját, hanem vár addig, amíg egy szeretett társ vagy a gyermeke beteljesíti a feladatot.”

* Liz Greene: Schicksal und Astrologie, Hugendubel Verlag, 1983



Analógialáncolata

A Rákprincípium megfelelői a különböző síkokon

Színei: Ezüst, viola, pasztell színek, vízszínek, zöld (a vegetáció színe). 
Illatai: Lágy, vizes, tengerillat, algás, tejes illatok.
Ízei: Sós vízíz, lágy, tejes ízek.
Formái és alakjai: Puha, lekerekített, kevés kontúr, hasas, szivacsos, befogadó, termékeny, burjánzó, változékony.
Növényei általában:  Legtöbbször  lédús, finom színű növények, árnyékos helyen,  gyakran szimbiózisban élők: 
gomba, zsázsa, vízirózsa, nád, tök, dinnye.
Fái, bokrai: Hárs, olajfa, körtefa, szilvafa, csipkerózsa.
Zöldségei, gyümölcsei: Saláta, uborka, cukkini, paradicsom, spenót, gomba, tök, dinnye, szilva, körte, ringló.
Virágai: Tavirózsa, csipkerózsa, tulipán, ibolya, nefelejcs.
Fűszerei: Vanília, majoránna, üröm.
Gyógynövényei: Szeder, vadmajoránna, palástfű, kökörcsin, árvacsalán.
Állatai: Az emberrel szívesen együttélő állatok és az olyanok, amelyek ragaszkodóak, békések és védelemre 
szorulnak (háziállatok), növényevők, a gyorsan szaporodó állatok: nyúl, kacsa, hörcsög, tengerimalac, macska, 
víziállatok,  különösen a kétéltűek (amelyek egyaránt jól érzik magukat vízben és szárazföldön): hód, vidra, 
béka, rák, fóka, rozmár; osztriga, kagyló, tengeri csillag, tengeri uborka. Nyákos-puha állatok: csiga, férgek.
Anyagai: Minden folyékony, kerámia, porcelán.
Ásványai, fémei:  Ezüst,  gyöngyház,  kősó;  minden  fehéres  és  zöld  ásvány és  kő:  gyöngy,  holdkő (szelenit), 
hegyikristály, opál, smaragd, berill.
Tájai: Vegetációban gazdag, tavakkal tűzdelt területek, tengerpart, folyópart, tenger, folyók, források, esőerdők, 
alföld, barlangok, erdei irtások.
Foglalkozásai: Minden segítő vagy anyai jellegű foglalkozás; olyan foglalkozások, amelyekhez fantázia kell, 
ahol  nem  minden  nap  ugyanazt  csinálják,  és  olyanok,  amelyek  teret  adnak  a  kibontakoztatáshoz;  utazással 
kapcsolatos,  de  a  rendszeres  hazatérést  lehetővé  tevő  foglalkozások,  vevőszolgálat  és  általában  gondozói 
foglalkozások; szociális elismerést nyújtó foglalkozások, önállótlan, családi atmoszférájú foglalkozások; fontos a 
bensőséges részvétel a feladatban; művészi foglalkozások; szociális segítő foglalkozások. Nővér, ápoló, óvónő, 
szülésznő,  gyermekfelügyelő;  háztartási  alkalmazott  (ún.  női  foglalkozások).  Családgondozó;  üdülők  és 
nevelőintézetek. Élelmiszerrel és folyadékokkal kapcsolatos foglalkozások: élelmiszerkereskedő, hoteldolgozó, 
vendéglátós, benzinkutas. A kultúrával és művészettörténettel kapcsolatos foglalkozások, a néprajz, a történelem, 
a művészeti nevelés foglalkozásai. Tengerész, halász, kertész, erdész, mezőgazda.
Hobbijai, sportágai: Kézimunka, főzés, emléktárgygyűjtés, szobanövények, festés, modellezés, vitorlázás.
Közlekedési eszközei: Hajó, csónak, uszály.
Lakóstílusa: Kellemes, szívesen használja a plüsst; egy kert, sok szobanövény, sok emléktárgy és családi fotók.
Napja: Hétfő (a német Montag = a Hold napja).
Társadalmi  formái:  Családi  szövetség,  nagycsalád,  matriarchális  beállítottság.  Testrészei:  Gyomor,  mell, 
nyálkahártyák, petefészek, anyaméh, általában a
folyadékháztartás.
Betegségei  általában:  Gyomor-béltraktus  panaszai  (emésztés),  a  folyadékháztartás  problémái  (ödémák), 
nyálkahártya-bántalmak.



OROSZLÁN

Az Állatöv ötödik jegye,120°-150°

Szimbóluma:  Kígyó, a Nap régi szimbóluma.
Évszaka: A nyár dereka (kb. július 22-augusztus 22.).
Minősége: Férfiúi-aktív, yang. Eleme: tűz. Fix (értékesítő, konszolidáló, megszilárdító) jegy.
Uralkodója:   a Nap.
Háza: 5. ház (fix ház).
Az Állatöv szemközti jegye: Vízöntő.
Üzenete / kulcsmondata: Cselekszem / kifejezésre juttatom érzéseimet.
Kulcsszavai: Elevenség, önbizalom, cselekvőképesség.
Tulajdonságai:  Vitális, örül az életnek, energikus, eleven, lendületes, túlpezsgő életerő, élni akarás, bátorság és 
bizalom  az  élettel  szemben;  dinamikus,  erős  akaratú,  lelkes,  szenvedélyes,  meggyőző,  magával  ragadó, 
megbízható,  gondtalan,  optimista,  vidám,  tetterős,  merész;  játékos,  de  céltudatos  is,  meggondolt,  fokozott 
erőbevetésre  képes,  törekvő,  van  felelősségtudata,  szervezői  tehetsége  van,  erős  kisugárzású,  szereti  a 
szabadságot,  független,  nyíltszívű,  melegszívű,  nagyvonalú,  adakozó,  lojális,  fair,  nem haragtartó,  lovagias, 
szeretetre méltó, segítőkész, büszke, méltóságos, erős érvényesülési vágya van, szereti, ha értékelik és szükség 
van  rá,  sok  dicséretet,  elismerést,  odafigyelést  igényel,  szereti  a  bőséget,  a  túláradót,  nagy  kanállal  akar 
meríteni  mindenből,  igényes.  Hajlamos  a  drámai  fellépésre,  a  színpadias  dolgokra,  van  érzéke  a 
reprezentációhoz, szereti a pompát, a ragyogó dolgokat, van érzéke a hatalomhoz, dicsőséghez,  tisztelethez, a 
szociális méltányláshoz. Nem teoretikus: a plasztikus elképzeléseket szereti, vizuális, az elevent szereti, nem a 
metafizikust,  gyermekszerető,  állatszerető,  türelmetlen,  túl  aktív,  költekező,  nincs  önuralma.  Nagyot  mondó, 
hencegő,  „Én  vagyok  a  Király!  Szindróma”  (Liz  Greene-től),  önkényes,  túlértékeli  magát,  narcisztikus, 
parancsoló, doktrinér, autokrata, gátlástalan, túlkapó, féltékeny, nagyzása mögött kisebbrendűségi érzés van.

Témája
- Konkrét cselekvés, tettekbe való átültetés, - Érzelmek kifejezése, - Önkifejezés

Motivációja
- Aktív cselekvés, - Elismerés és megerősítés, - Korlátlan önmegvalósítás

Célja
- A személyiség kibontakoztatása, - Cselekvőképesség, - Önkifejezés

Tanulási feladata
-  Magabiztosság,  belső  tekintély,  függetlenség  és  az  „önmagában  nyugvás”  kifejlesztése,  -  Tudatos, 
megtervezett cselekvés

Az Oroszlán szimbólum

  Athanasius Kircher jezsuita természettudós és nyelvkutató 1652-ben jelentette meg az Oedipus Aegyptus-
t, és az Oroszlán szimbólumban a földön lapuló Oroszlán hátára simuló farkát látta. Egy régebbi értelmezés szerint 
ez  a  szimbólum  a  már  a  kőkorszakban  is  alkalmazott  kígyójelre  vezethető  vissza.  A kígyó  a  Nap  ősi 
állatszimbóluma, s ezért hatalmat és a kiemelkedést jelöli: Egyiptomban a felegyenesedett kígyó (az ureusz-
kígyó)  a  fáraó  hatalmának  jelképe  volt.  „Djet”,  ami  kígyót  jelent,  volt  a  fáraók  legfőbb  neve  (i11. 
„Hórusz”, lásd az Oroszlán mitológiáját is). Védő- és uralkodó szimbólumként viselték a fáraók ezt a 
kígyót homlokukon, ahogy az számos ábrázoláson látható.
De az  oroszlán is  elterjedt  szimbólum a  mitológiában,  amelynek „az  állatok királya”-ként  (ahogyan a  sas  a 
madarak királya) Nap jellegű jelentést  tulajdonítottak és általában szoros összefüggésbe hozták a fénnyel. Az 
oroszlán hatalmas ereje, aranysárga színe, sugárzó sörénye és az a neki tulajdonított sajátosság, hogy soha nem 
hunyja le a szemét - érthetővé teszik a fénnyel való összehasonlítását.
Így az oroszlán nemcsak uralkodási szimbólum, hanem a templom őrzője is (az egyiptomi, asszír és babiloni 
templomokban; Kínában és Japánban sárkányként).



Buddhát és Krishnát az oroszlánhoz hasonlították,  és a  Biblia is sokszor megemlíti: Isten hatalma és igazsá-
gossága  az  oroszlánéhoz hasonlít  -  de  az  ördögéhez  is.  A szimbólumot  ragadozó  oroszlánként  használják.  A 
Mithrasz kultuszban az oroszlán a Napot jelképezte. A királyok és királynők azon szokása, hogy arany koronát 
hordanak, a napistenek tiszteletére nyúlik vissza. Ugyanígy az is, hogy a szenteket glóriával ábrázolják. A fény, 
a fénykoszorú, az oroszlán ereje szimbolizálja az autoritást, a hatalmat, ragyogást és uralmat, de a bölcsességet 
és igazságosságot is.

A Nap szimbólum

   A Nap szimbólum egy körből (szellem) és a közepén egy pontból áll (a pont az egység, a középpontiság, a 
középpont  jelképe).  Ez  a  kép  több  gondolatmenetet  és  értelmezést  tesz  lehetővé:  A Nap  naprendszerünk 
középpontja, az élet adományozója, és világunkban a fény. Ő az autonóm erő, az autoritás, amelytől minden élet 
függ,  amely  körül  keringenek  a  bolygók.  Ebből  a  nézőpontból  szimbolizálja  testünk  középpontját,  amely 
összeköttetésben áll életerőnkkel, vitalitásunkkal és azzal a képességünkkel, hogy aktívak legyünk. A Nap mint a 
fény  forrása  a  látás  lehetőségét  adja  nekünk.  Nemcsak  fizikai  szemünkkel  látunk;  belső  látásunk  és 
megismerésünk tudatosodási képességünkkel függ össze. A „megismerés fényében” érünk teljes személyiséggé. 
Így a Nap szimbólum legmélyebb,  legbelső személyiségmagunkat  jelképezi,  amely felé  a  tudatosodás útján 
haladnunk kell, amely személyiségünk központja és ahová életutunk vezet.
A Nap, mint a naprendszer autonóm magja, autonóm és individuális személyiségünk jelképe, amely csak arra 
vár, hogy teremtő módon aktívvá válhasson és kibontakozhasson.

A Nap a horoszkópban arról ad felvilágosítást, hogy:
1. Mennyire  vagyok  önálló,  cselekvőképes  és  független,  mennyire  vagyok  autonóm,  mennyire  tudom 

lehatárolni magam.
2. Mit akarok és mennyire tisztán tűzöm ki magam elé elérendő céljaimat, milyen erős az akaratom és 

megvalósító  erőm.  Általában  mennyire  vagyok  célratörő,  döntésképes,  és  milyen  erőm  van  az 
önmegvalósításhoz.

3. Hogyan cselekszem, egészen konkrétan hogyan viselkedem.
4. Mennyire bízom magamban.
5. Hol van életem súlypontja, melyik az az életterület, amely a beteljesedés és kibontakozás érzésével tölt 

el.
6. Milyen a viszonyom a tekintélyt, hatalmat képviselő személyekkel.
7. Hogyan alakul életritmusom.
8. Mennyire vagyok életerős, egészséges és életvidám.

Az Oroszlán mitológiája

Az ókori népek istenek formájában tisztelték a Napot és istennők formájában a  Holdat. Egyiptomban  Ra  (vagy 
Re)  testesítette meg a napistent és neve is „Nap”-ot jelent. Róla azt tartja a mítosz (hasonlóan a görög napistenhez, 
Hélioszhoz), hogy minden reggel gyermekként jön a világra, déltájban felnő és estefelé törékeny öregember lesz, 
aki éjjel  meghal.  Éjszakai  neve ezért  Auf-Re volt,  ami „hullá”-t jelent.  Tizenkét órás éjszakai útja során Re 
éjszakai bárkájában utazta be a Föld alsó, láthatatlan felét, míg nappal az égen hajózott a „millió éves bárká”- ban. 
Emellett  volt  egy heliopoliszi  ősi  isten is,  Atum.  Heliopolisz  papjai  azt  állították,  hogy neve „A tökéletes”-t 
jelenti, ami arra utal,  hogy önmagát egy akaratlagos  aktussal a kimondott szó erejével Nun vizeiből teremtette 
(Nun = a káosz vagy az őskezdet vizei, amely tartalmazott minden létet). A sólyomfejű Hórusz  eredetileg az ég 
istene volt. A Nap és a Hold voltak szemei. Később hadiisten lett, mivel embléma formájában győzelmet hozott egy, 
a Nílus völgyébe behatoló törzsnek. Az a nagy jelentőség, amit Hórusznak ettől fogva tulajdonítottak, azt a hitet 
keltette, hogy a fáraók az ő földi megtestesülései, így a  fáraók átvették nevét. Mivel azonban Re követői is 
voltak, Hóruszt a Nappal azonosították.
A klasszikus Görögországban a csillagkultúra nagyon kis helyet foglalt el: a Nap  és a Hold imádását barbár 
szokásnak tartották. Ennek ellenére Rodoszon és a Peloponészosz félszigeten templomot emeltek a Napistennek, 
Héliosznak.  Hélioszt  eleinte  Hyperionnak  („a  magasban  járó”)  és  Phoibosznak  („a  ragyogó”)  hívták.  Már 
Homérosznál is ő az az isten, aki „mindent lát és hall” és ismer minden  jó és rossz cselekedetet.  Ezért hívták 
tanúnak  az  eskükhöz.  Héliosz  fedezte  fel  Árész/Mars  és  Aphrodité  viszonyát  és  mondta  el  az  istennő 
férjének, Hephaisztosznak.
Mint a fény istene, Héliosz volt szemünk fényének is az ura, ezért tudott vakokat meggyógyítani és a bűnösöket 
vaksággal sújtani.
Nappal Héliosz egy kocsival szeli át az eget keletről nyugat felé, amelyet négy tüzes ló húz. Eosz, a Pirkadat 
halad előtte, és Héliosz mindent lát a Földön suhanó  kocsijából. Éjjel egy arany tálban nyugszik és Okeánosz 



folyóján vitorlázik, amely körülfogja az egész világot, és visszatér keletre, ahol reggel felkel. Apollónt, Zeusz és 
Létó  fiát  szintén  Phoibosznak  hívták.  Ikertestvérével,  Artemiszszel  (a  vadászat  és  a  Hold  istennője)  Délosz 
szigetén születtek, bár Héra féltékenységében mindent megtett, hogy megnehezítse vagy lehetetlenné tegye ezt a 
szülés.  Apollón  már  pár  nap  múlva  felnőtt  és  elhagyta  a  szigetet,  hogy  egy  megfelelő  helyet  találjon 
jósdájának,  amit  létre  akart  hozni.  Bejárta  Görögországot,  és  végül  Pythoba  érkezett,  amit  az  ott  tanyázó 
hatalmas, prófétikus erejű kígyóról neveztek el. Python őrizte az eredeti jóslást, amely Gaia Anyához, a Földhöz 
tartozott.  Apollón  megölte  Pythont és  felépítette  saját  jóstemplomát,  amelyre  az  volt  felvésve:  „Ismerd meg 
önmagad”.
Apollón kibékítette a felbőszült Gaiát úgy, hogy eltemette testébe, a földbe Pythont, és megalapította a Pythiai 
Játékokat. Apollón prófétája mindig nő volt és mindig Pythiának hívták.
Apollón,  a görögök és rómaiak legnagyobb istene egyike lett  a napisteneknek, de a  prófétálás és művészetek 
-mindenekelőtt a zene  -  főistene is  volt.  Úgy menti  meg  az embereket  a bajtól,  hogy elűzi a sötétséget  -  az 
éjszakát,  amelynek  természetesen ő az  ellensége  -  és  a  tudat  fényét,  valamint a megismerés képességét  ado-
mányozza nekik.
Itt  megtaláljuk az  Oroszlán  útját:  Elsősorban  nem arról  van  szó,  hogy ő  az  általános csodálat  és  figyelem 
központja, ahogyan az Oroszlánt gyakran bemutatják. Az Oroszlán ura a Nap, és a Nap szimbolizálja utunkat az 
önálló személyiség felé,  amely megmutatkozik a konkrét cselekedetekben is. Az Oroszlán szabad, független, 
individuális személyiséget akar megteremteni, mely növekvő belső autoritása és kisugárzása révén elismerést és 
szociális hatalmat kap. Ez az út azon a tudatosodáson és önismereten keresztül vezet, amelyre a delphoi jósda 
felirata ösztönöz. Csak akkor válhatunk teljes, érett személyiségekké, ha már megismertük önmagunkat.
Az Oroszlán egy másik témája intenzív,  gyakran kirobbanó ösztöneinek megszelídítése.  Héraklész  Zeusz és  a 
halandó Alkméné fia volt. Héra megint féltékeny volt Zeusz félrelépése miatt, és megpróbált bosszút állni a fiún. 
Őrülettel büntette, és Héraklész elborult elmével megölte feleségét és gyermekét. Amikor magához tért, vezekelni 
akart tettéért és segítséget kért az istenektől. A delphoi jóslat azt parancsolta neki, hogy vezeklésként szolgálja 
Argolisz királyát, Eurysztheuszt, és álljon ki tizenkét próbát. Eurystheusz Héra különleges védelme alatt állt, 
aki felelős volt Héraklész bűntettéért, de még mindig nem csillapult le bosszúvágya. Irónikus módon Héraklész 
neve  „Héra  dicsőségé”-t  jelenti  (gondoljunk  a  „szörnyű  anya”  archetípusára,  aki  nem  akar  semmit  sem 
megbocsátani, sem elengedni, hanem folyton panaszkodik, elégedetlen, és tovább táplálja bosszúvágyát és ezzel 
pusztító oldalát). Az első feladat, amivel Eurystheusz megbízta Héraklészt, egy oroszlán legyőzése volt. Ennek 
a hatalmas oroszlánnak olyan bundája volt, amely sebezhetetlenné tette. Héraklész nem boldogult sem nyíllal, 
sem karddal, sem buzogánnyal. Végül az az ötlete támadt, hogy elzárja a barlang bejáratát és máshonnan megy be. 
Az oroszlán leharapta az egyik ujját, de mégis sikerült puszta kézzel megfojtania. Az oroszlán fejét ettől kezdve 
sisakként, a bundáját pedig páncélként használta. Eurystheuszt annyira megrázta Héraklész tette, hogy megtiltotta 
neki, hogy még egyszer a városba lépjen, és parancsait küldöttekkel juttatta el hozzá.
Az ember harca az állattal a mítoszok egyik legrégebbi témája (p1. Siegfried harca a sárkánnyal, Perszusz harca a 
gorgóval, Héraklész harca a hidrával stb). Az állat szimbolizálja egészséges ösztöneinket és állati szükségleteinket 
az agresszív és destruktív impulzusokra: ez az emberben élő állat. És előttünk a kérdés, hogyan kötözzük meg ezt a 
vadállatot, hogyan szelídítsük meg szenvedélyeinket anélkül, hogy eredeti vitalitását, kreativitását - amely ezen a 
területen bennünk van - megölnénk. A feladat tehát a civilizált ember kibékítése állati természetével. Arról van 
szó, hogy megfelelően kezeljük dühünket, haragunkat, nagyravágyásunkat és szenvedélyeinket. Az  oroszlán  a 
meg nem szelídített vadságot jelképezi. Héraklész megöli az oroszlánt, és magára teríti bundáját: így az oroszlán 
által szimbolizált ösztönök urává válik,  és ezzel  elnyeri  az állat  erejét  és  legyőzhetetlenségét.  Önmaga ura 
lesz, olyan ember, aki ereje, bátorsága és önbizalma teljében van, mivel legyőzte (magában) az állatot.
Héraklész mítosza felveti a kérdést, hogy mi az önuralom helyes mértéke, és meddig kell kiélnünk ösztöneinket 
úgy, hogy ne távolodjunk el emberségünktől és érzéseinktől. Miután legyőzte az oroszlánt, Héraklész is viseli 
annak jellemzőit - fejét és bundáját - és így megadja az oroszlánnak a neki járó tiszteletet.
A tarot „Erő” (vagy „Erősség”-nek is nevezett lapja) a legelterjedtebb változatokban egy nőt ábrázol, aki 
finom  kezeivel  megszelídíti  az  oroszlánt.  Ez  annak  a  jelképe,  hogy  belső  szenvedélyeinket  és 
megszállottságainkat nem szabad vakon  elfojtanunk, hanem, mint ez a nő, lágyan meg kell szelídítenünk és 
alattvalónkká kell tennünk.
Az „Erő” megmutatja nekünk az utat az intenzíven élt élethez, amely nyugalmat is tartalmaz, hiszen létünk teljes 
tudatosságával váltunk ösztöneink urává, és nem  engedjük, hogy a félelmek és szenvedélyek rángassanak. (Az 
Oroszlán  princípiumban  rejlő  nyugalmat  az  izzás,  a  parázs  ábrázolja.  A három tűz  jegyet  a  tűz  különböző 
stádiumaihoz lehet társítani: a Kos a fellobbanó tűz, a szalmaláng, az  Oroszlán az izzás, a Nyilas pedig az 
elterjedő tűz, pl. erdőtűz, amely egyre nagyobb területre terjed ki.)



Analógialáncolata

Az Oroszlán princípium megfelelői a különböző síkokon

Színei: Arany, aranysárga, fehér (a napfény, amely minden spektrumszínt tartalmaz).
Illatai: Aromás, intenzív, kifejező. 
Ízei: Intenzív, tömény, aromás.
Formái és alakjai: Sugárzó és erős, pompás, kifejező, ragyogó színű, központi, pontszerű, sugárzóalakú.
Növényei általában: Erőteljesen virágzó, világító színű növények, amelyek szeretik a napos helyet.
Fái, bokrai: Pálma, babér, platán, narancsfa, aranyeső, babérrózsa (oleander).
Zöldségei, gyümölcsei: Narancs, citrom, kókuszdió, articsóka.
Virágai: Napraforgó, gyermekláncfű, rózsa, tűzliliom.
Fűszerei: Babérlevél, bazsalikom, rozmaring, kurkuma, sáfrány, menta.
Gyógynövényei: Kamilla, babérfa, olajfa, birs, kúpvirág, gyűszűvirág, körömvirág.
Állatai: Ragadozók, zsákmányszerző állatok, nehezen háziasítható állatok, egyedül, nem csoportosan élő állatok; 
oroszlán, párduc, hiúz, dog, sas, kakas, macska, aranyhal, szentjánosbogár.
Anyagai: Arany, nemesfémek, éghető anyagok.
Ásványai,  fémei:  Olyan  kövek,  amelyek  arany  pontocskáikkal  a  napfényre  emlékeztetnek,  arany,  gyémánt, 
héliotrop (keleti vérjáspis), borostyánkő, topáz, krizolit, tigrisszem, krizopraz, rubin.
Tájai: Napos,  meleg-forró  és  száraz  vidékek,  tágas,  inkább  sík  terek,  ahol  messzire  lehet  ellátni,  napos 
domboldalak; egyedülálló, hatalmas fák.
Foglalkozásai:  Minden olyan foglalkozás,  ahol  a  dolgokat  kézben tarthatja,  ahol  vállalhatja  a  felelősséget  és 
használhatja veleszületett szervezői tehetségét;  olyan foglalkozások,  ahol teremtő módon kifejezheti  önmagát; 
vezetői  pozíciók,  ahol  tiszteletet  és  elismerést  kaphat,  de  biztosítva  van  függetlensége  és  befolyása  is. 
Reprezentációs  foglalkozások,  olyan  foglalkozások,  ahol  kockázat  van  és  amelyek  ötletességet  igényelnek. 
Vezető pozíciók a gazdaságban például: igazgató, vállalkozó, elnök, manager. Művészi-kreatív foglalkozások: 
rendező, színész, karmester, díszlettervező, dekoratőr, aranyműves, ékszerész.
Hobbijai, sportágai: Színház, koncertek, játékbankok, show; golf, autóverseny, exkluzív teniszklub.
Közlekedési eszközei: Sportautók, Mercedes Pullman, jaguár, gyaloghintó.
Lakóstílusa:  Nagyvonalú,  tágas terek, bőséges barokk berendezés és dekoráció,  reprezentatív, ragyogó színű, 
nagyon egyéni.
Napja: Szombat (németül Sonntag = „a Nap napja”).
Társadalmi formájai:  Monarchia,  császárság,  arisztokrácia,  patriarchátus,  központi  kormányzás,  adót kivető 
kormányzás.
Testrészei: Szív, hát, gerincoszlop, mellkas, szemek (mint szerv), vérkeringés, napfonat, szimpatikus idegrendszer.
Betegségei általában:  Szív-  és  vérkeringési  megbetegedések  (magas  vagy alacsony vérnyomás, infarktus, 
vérkeringési zavarok); gerinc- és gerincvelő-megbetegedések.



SZŰZ
Az Állatöv hatodik jegye, 150°-180°

Szimbóluma:  A nagy őszi csillagkép „m” szimbólumából jött létre a Szűz jegye: az „m”-hez hozzátették a kör 
szimbólumot, amely az örök, halhatatlan életnek és körforgásának a jelképe.
Évszaka: Nyár vége (augusztus 23-szeptember 22.).
Minősége: Nőies-befogadó, yin. Eleme: föld. Mozgékony, változó, hasonuló jegy.
Uralkodója:  Merkúr (lásd az Ikrek fejezetet).
Háza: 6. ház (labilis/változó ház).
Az állatöv szemközti jegye: Halak.
Üzenete / kulcsmondata: Megfigyelek és analizálok / beilleszkedem.
Kulcsszavai: A benyomások legyőzése, alkalmazkodás.
Tulajdonságai:  Reális,  józan,  jártas,  ügyes,  gyakorlatias,  módszeres,  szisztematikus,  differenciált,  jól  fejlett 
megkülönböztető képessége van, elemző, éles eszű, intellektuális, reflektáló, jó megfigyelő, óvatos, megfontolt, 
tervező,  törekszik  a  biztonságra,  visszafogott,  ellenőrzi  magát,  meggondolt,  erős  önuralma  van,  rendszerető, 
takarékos,  törekszik  a  gazdaságosságra,  kötelességtudó,  gondos,  lelkiismeretes,  fegyelmezett,  szorgalmas, 
alkalmazkodó ill.  kihasználja az alkalmat. Szeretné, ha szükség lenne rá, ha hasznosnak érezhetné magát és 
bizonyíthatná reális értékeit. Vágyik a külső-belső tisztaságra és a tökéletességre, a  lelki tisztaságra és rendre. 
Fél a rendetlenségtől,  káosztól,  az irracionálistól;  keresi  a  stabilitást  és  az értékelés alapjait  ill.  kritériumait, 
amelyek szerint tájékozódhat. Bizalmatlan, kétkedő, kritikus, szkeptikus, cinikus, pedantériás, kínosan pontos, 
kicsinyes,  szőrszálhasogató,  ő  mindent  jobban  tud,  kereskedő,  nyugtalan, ideges, bizonytalan,  szégyenlős, 
félénk, gátolt, megalázkodó, fukar, prűd, szűk látókörű, leragad a részletekben, rend- és tisztaságmániás. Hiányzik 
belőle a kezdeményezés, a spontaneitás, fél az ismeretlentől, nem bízik az életben. Ő az óvatos: „Az óvatosság a 
porcelán védőangyala” - hangoztatja.

Témája
- Alkalmazkodás a körülményekhez, azok módosítása is, - Az én behatárolása, - Prioritások felállítása, 
- Pragmatikus irányultság, - Gazdaságosság és okos előrelátás

Motivációja
-  A személyes  határok  felmérése,  -  A körülmények optimális  kihasználása,  -  Az egyén  és  környezete  közti 
kölcsönhatás, - Alkalmazkodás és besorolás, - A hétköznapok legyőzése

Célja
-  Az  együttélés  hierarchiája,  -  Biztonság  a  beilleszkedés  révén,  -  A készségek  és  értékeik  felmérése,  -  a 
benyomások lelki feldolgozása, - A test és lélek viszonya, - egészség

Tanulási feladata
- Az emberi határok megtapasztalása, - Az alkalmazkodás és önkifejezés helyes viszonya, - Bizalom az életben, 
- A „be nem biztosított” élet bölcsessége, - Félelem a feloldódástól, a káosztól és a bizonytalanságtól

A Szűz szimbólum*

  A Szűz szimbóluma a Skorpióéra hasonlít. Mindkét jegyben található egy kép, amely az „m”-re emlékeztet.
Antikor az Állatöv még csak tíz jegyből állt, a két jegyet egybetartozónak tekintették, és az ősz egyik nagy 
csillagképének tartották,  amelynek az „m” volt  a  szimbóluma és  az  Yr nevű halál-rúnából    származott.  A 
szimbólum fejlődése a haldokló, fogyó élet gondolatát tartalmazza, amely ősszel tapasztalható. A fordított ember-
rúna    a kezdetnél, a Kos jegyében található. Ennek a jelnek - az évszaknak megfelelően - a megszületéssel és 
keletkezéssel van kapcsolata.  Egy átmeneti  időszakban az őszi  csillagképet úgy értelmezték,  hogy az a Szűz 
folytatása a Skorpióban, tehát a Mérleg nélkül. Később osztották fel a nagy őszi  csillagképet három szakaszra 
(Szűz, Mérleg, Skorpió), és így keletkezett a tizenkét jegyű Állatöv. A Mérleget - amely a Szűz és a Skorpió 
között áll - Ptolemaiosz még a „Skorpió ollója”-ként értelmezte, ami arra utal, hogy a Mérleg a Skorpióból 
származik  (v.ö.  „A Mérleg szimbólum”).  Az átváltozott „m” rúna szimbólum, amely a nagy őszi  csillagképet 

* A Merkúr az Ikrek és a Szűz ura is, szimbóluma megtalálható az Ikrek fejezetben.



szimbolizálta,  átkerült  a  Szűzbe és  a  Skorpióba.  Mivel  a  Szűz  a  nyár  végét  és  a  betakarítás  (különösen a 
gabona) idejét jelölte, a kalászt rendelték hozzá, amely már a mitológiából is ismert volt. Így az „m”-ből egy kör 
hozzáadásával a Szűzben az örök, halhatatlan élet jelképe lett (kalász, mag, amely áttelel). A Skorpióban ennek 
helyén a mérgező állat halálos szúrását jelképező nyíl szerepel: .

A Szűz mitológiája
A Szűznek eredeti jelentésében nincs köze a szexuális szüzességhez. A szó egyszerűen egy olyan nőre vonatkozik, 
aki nincs férjnél, aki egyetlen férfié sem, csak saját magáé. Egyetlen embernek sem a birtoka, függvénye vagy 
kiegészítője. A mitológiában számos szűz istennő van és legtöbbször nem halandó férfiaktól esnek teherbe, hanem 
egy magasabb szellemtől (p1. Mária).  A legismertebb szűz istennő  Perszephone  vagy  Kore  (lány).  Ő a tavasz 
istennője és  Demeter,  a termékenység és betakarítás istennőjének lánya. Anyjával  é1 egy meleg, biztonságos 
világban, ahová nem engednek be férfit, ahol mindennek megvan a maga rendje és kialakult mintája. Ez a hely 
biztonságot ad, mivel itt minden folyamat ismert, ugyanígy az őket körbevevő dolgok neve is. Perszephonéban 
valami azonban tapasztalatra vágyik, s így egy napon egyedül indul el virágot szedni. Hádész, az alvilág istene, 
már régen szemet  vetett  rá,  és  kihasználja  az  alkalmat,  hogy elrabolja.  Arra  kényszeríti,  hogy a  felesége 
legyen,  és egy gránátalmát ad neki, amely sok magja miatt a termékenység szimbóluma.  Mikor Perszephoné 
megeszi  az almát,  örökre az alvilághoz kötődik.  Ő lesz a  holtak istennője,  és egy gyermeket szül Hádésznek, 
Dionüszoszt. Demeter megesküszik, hogy soha többé nem nő semmi a Földön, ha nem kapja vissza a lányát. Végül 
Zeusz, Hádész és Demeter kompromisszumot köt, mely szerint Perszephoné egy fél évet anyjával tölt a Földön és 
egy fél évet Hádésszel az alvilágban. A megerőszakolás és az alvilágból jövő elrablás a Szűz fontos témája. A 
tudattalanból, a psziché nem racionális részéből valami kiemelkedik, és áthatja Koré egészséges világát. Annak 
ellenére,  hogy anyjához visszatérhet,  gyermeke Dionüszosz,  az eksztázis,  az irracionális  és  ellenőrizhetetlen 
istene -  még ott van. Koré,  aki Perszephonévé válik, kénytelen beengedni életébe és biztonságos világába ezt a 
részt  -  amely magában  foglalja  a  halált  is,  hogy elérje  a  teljességet  és  valódi  asszonnyá váljon.  A Szűz 
félelme az ismeretlentől valójában az a tudat, hogy jól elrendezett, áttekinthető világa mögött ott leselkedik a káosz, 
a rendezetlenség és kiszámíthatatlanság, amely minden pillanatban rátörhet.

Analógialáncolata
A Szűz princípium megfelelői a különböző síkokon

Színei: Egymást fedő színek: világosbarna, homokszín, beige, finom zöld.
Illatai: Fűszeres, a mezők és a széna illata.
Ízei: Differenciált íz, ízbeli fokozások és finom árnyalatok (p1. az ételek sorrendje).
Formái és alakjai:  Részletes, cizellált, sok fokozat és részlet, széttagolt, differenciált, gondosan megmunkált, 
nem feltűnő, visszafogott.
Növényei általában: Nem virágzó zöld növények, amelyek lassan növekednek és erős gyökérzetük van.
Fái, bokrai: Berkenye, rekettye.
Zöldségei, gyümölcsei: Gabonák, bab, borsó, mirabella, szeder.
Virágai: Őszirózsa, szegfű, kalászok, aszparágusz, seprővirág.
Fűszerei: Kömény, szegfűszeg, édeskömény.
Gyógynövényei: Kömény, édeskömény, kapor, vérehulló fecskefű, mogyorócserje, kúszó pimpó, kis vérfű.
Állatai: Házi-  és  haszonállatok,  tanítható,  alkalmazkodó és  dolgos állatok,  hangya,  bogár,  öszvér,  szánhúzó 
kutya, igásló, liba, juhászkutya, rigó.
Anyagai: Homok, fémötvözetek.
Ásványai, fémei: Borostyán, topáz, füstkvarc, zöld achát, jáspis, cink (fémötvözetek), sárgaréz.
Tájai: Gabonamezők, konyhakertek, hasznosított mezők, általában olyan helyek, mint az iskola, műhely, piac.
Foglalkozásai:  Minden olyan  foglalkozás,  amely lehetőséget  nyújt  a  tiszta  gondolatokra,  a  megkülönböztető 
képességre és a rendezett struktúrák iránti érzékre. Erősen specializálódott foglalkozások, olyan foglalkozások, 
ahová  jó  megfigyelőképesség  és  a  gyenge  pontok  felfedezésének  képessége  kell  --  amelyek  gyakorlati 
tervezést igényelnek és lehetőséget adnak a rendteremtésre. Olyan  foglalkozások, amelyek azt az érzést keltik, 
hogy szükség van rá és fontos a munkája. Pedagógus foglalkozások: tanár, docens, természettudós, orvos, vegyész, 
gyógyszerész, laboráns, mérnök, mérő technikus, statisztikus, levéltáros,  könyvelő, adóellenőr, gazdasági ellenőr, 
pénzügyi  alkalmazott,  jogász  (különösen  közigazgatási  jog),  restaurátor, betűszedő,  kritikus.  „Precíziós” 
foglalkozások:  órás,  optikus,  szerelő,  finommechanikus,  hangszerkészítő,  műszaki  rajzoló.  Irodai  alkalmazott, 
hivatalnok,  szabó,  kertész  (különösen  díszkertekben),  ápolónővér,  óvónő, szállodai  alkalmazott,  gondozói  és 
regisztrációs munka.
Hobbijai, sportágai:  Bélyeggyűjtés, otthoni munkák, szabás-varrás, kerti munka, restaurálás, olyan sportágak, 
amelyeket  egészségesnek  tartanak  vagy  amelyeknek  pedagógiai  értékük  van:  hosszú  távú  sífutás,  sétálás, 
kocogás, gimnasztika.
Közlekedési eszközei: Kombi járművek.
Lakóstílusa: Inkább praktikus vagy célszerű; egyedi darabok (saját maga által restaurált) régiségek.
Napja: Szerda (németül: Mittwoch = a hét közepe, franciául: mercedi = Merkúr, a közvetítő, a köztes)



Társadalmi  formái:  Demokrácia,  bürokratikus  államformák,  hivatalnokállam,  olyan társadalmi  formák,  ahol 
szilárd hierarchikus struktúra van, amely biztonságot nyújt (mindenki tudja, hol van).
Testrészei: Belek, hasnyálmirigy (kiválasztó funkció): a táplálék felvétele és lebontása.
Betegségei általában: Zavarok a táplálékfelvételben és -lebontásban, hasmenés, enzimhiány.

MÉRLEG

Az Állatöv hetedik jegye, 180°-2I0°

Szimbóluma:  A mérleg mint  a  mérlegelés,  a  megmérés,  az igazságos,  kiegyensúlyozott ítélet és az erők 
egyensúlyának szimbóluma.
Évszaka: Ősz eleje szeptember 23-október 22.
Minősége: Férfias-aktív, yang. Eleme: a levegő. Kardinális, működésbe hozó jel.
Uralkodója:  Vénusz (lásd a Bika fejezetet).
Háza: VII. ház (kardinális ház).
Üzenete / kulcsmondata: Találkozom másokkal. Megmérek és kiegyenlítek.
Tulajdonságai:  Társasági,  szeret  ismerkedni,  szociális,  udvarias,  tapintatos,  előzékeny,  sármos, 
diplomatikus,  kerüli  a  szélsőséget  az  állásfoglalásban  és  véleménynyilvánításban.  Közlékeny,  toleráns, 
készséges,  könnyen  beleéli  magát  mások  helyzetébe,  nyílt,  kész  a  kompromisszumokra,  törekszik  a 
pártatlanságra, objektivitásra, mindkét oldalát látja a dolgoknak, az ellentétek kiegyensúlyozására, igazságra, 
helyes mértékre, etikára törekszik. Keresi a kiegyensúlyozottságot, harmóniát, szépséget. Szereti a művészetet és 
kultúrát, esztétikát, keresi az ideális emberi kapcsolatokat, partnert, csoportot, közösséget, együttműködést, vágyik a 
kiegészülésre,  tökéletességre,  egyensúlyra.  Közösségorientált,  békeszerető,  vágyik  az  elismerésre,  tetszésre, 
kokettáló, flörtölő, a kapcsolatokban szeret versenyezni.  Stratéga, tervező. Hiányzik a kezdeményezőkészsége, 
döntésképtelen, passzív, kerüli a döntéshelyzetet, eszméi vannak tettek helyett (szobatudós), rózsaszín álmokat 
kerget,  elkendőzi  a  problémákat,  látszatharmóniát  teremt,  fél  az érzelmektől, képtelen megalkudni,  agresszív. 
Önfejűen nézi a dolgok mindkét oldalát, közben elvéti az arany középutat.

Témája
-  Találkozás  az  emberekkel  és  eszmékkel,  -  Partnerkapcsolatok,  -  Kompromisszumkészség,  -  Pártatlan 
ítélkezés, - Kiegyensúlyozottság és esztétika, - Kiegészülés

Motivációja
- A kapcsolatok iránti igény, - Találkozás olyan emberekkel és eszmékkel, amelyek kiegészítik és kitágítják a 
személyiséget,  -  Az erők egyensúlya,  -  Vágy az igazságosságra,  -  A tökéletesség keresése,  -  Az ösztönvilág 
mérséklete

Célja
-  Találkozási  képesség,  -  Külső  inspirációk,  -  Az  emberek  közti  kölcsönhatás,  -  Partnerség,  -  A tökéletes 
esztétikai forma

Tanulási feladata
-  Forma és  tartalom,  -  Ideál  és  realitás,  -  Önmegvalósítás  és  harmónia,  -  Vágyódás  a  kapcsolatokra  és  a 
személyes függetlenség, - Erő a döntéshez és az elhatározáshoz

A Mérleg szimbólum*

  A Mérleg a Kossal szemközti jegy az Állatövben. Míg a Kos 0 ° a tavaszi napéjegyenlőséget jelöli és ezzel az 
erők  felszínre  törését,  a  kezdetet,  addig  a  Mérleg 0 °  az  őszi  napéjegyenlőséget.  Ettől  kezdve  a  nappalok 
rövidebbek, mint az éjszakák, megkezdődik a természet haldoklása, amely novemberben, a Skorpió jegyében éri el 
csúcspontját.
Ahogy a „Szűz szimbólum” c. fejezetben már említettem, a Mérleg csak később,  kb. i.e. a VII. században jött 
létre a nagy őszi csillagképből. Képét egyrészt magyarázza az a tény, hogy ekkor a természetben egyensúlyban 
vannak az erők; a nappal és az éjszaka egyforma hosszú. Ez mégsem az az egyensúly, amiből előbb valaminek létre 
kell jönnie (Kos), hanem az az egyensúly, amely egy fejlődési és érési  folyamat végén keletkezik. Mielőtt 
megkezdődik a természet igazi elmúlása, még egy pillantást vetünk a tartalomra, mérlegeljük, hogy mi is volt ez. 
Októberben nyílnak utoljára a virágok, minden színpompás, csodálatos. Míg nyáron a friss,  tarka  színek,  az 
intenzív  fények  és  a  meleg  van  túlnyomó részben,  addig  a  Mérleg  időszakában a színek teltek és arany 

* Mivel a Vénusz a Bikának és a Mérlegnek is az ura, erről már a „Bika” fejezetben szó volt.



fényben ragyognak. Nyoma sincs sem a nyári hőségnek, sem a téli hidegnek, mégis mindkettő benne van a 
levegőben  és  a  hangulatban.  Ez  szimbolizálja  az  ellentétek  kiegyensúlyozottságát  -  ahogy  a  mérleg  is, 
amelynek mindkét serpenyőjében azonos súlynak kell lennie, hogy egyensúlyban legyen.
Más megfogalmazásban: a Mérleg a „Skorpió ollójából” jött létre. A Skorpiónak - amelyet a Mars és a Plútó ural - 
az  archaikus  hajtóerőkkel  és  magatartásmintákkal  van  dolga  és  azzal  a  részünkkel,  amelyet  „nyersnek, 
ösztöninek,  rossznak  és  állatiasnak”  tartunk.  Itt  nem  az  ember  szellemi  képességeiről  van  szó,  mint  a 
Mérlegnél, a megismerés és cselekvés egyensúlyáról, amelybe a kulturált, harmonikus együttélés kritériumai 
belefolynak.
A Mérleg már ősidők óta az igazságosság, objektivitás, pártatlanság és az ellentétek egyensúlyának szimbóluma 
(v.ö.:  a  holtak  lelkének  elbírálása  Egyiptomban,  Mihály  arkangyal,  aki  megméri  a  lelket  stb.).  A Skorpió 
igazságossága azonban inkább ösztöni: „Szemet szemért, fogat, fogért.” Ebből az archaikus, ösztönös magatartásból - 
amely elsősorban a faj túlélését segítette - kifejlődött az az emberi képesség, amely bizonyos távolságból kezeli az 
ösztönöket  és  objektív,  mérlegelő  álláspontot  alakít  ki.  Ez  nem  személyes  érzéseken alapul,  hanem 
minden tényező pártatlan kiértékelésén.  Az Állatövben a Mérleg a Kos oppozíciós (szemben álló) jegye, azaz 
térben ez van legtávolabb a Kostól, a hirtelen, impulzív cselekvéstől. Itt fejlődik ki az emberben  az a képesség, 
hogy ellenőrzés alá vonja zabolátlan ösztöntermészetét és szembeállítsa tiszta, kiegyensúlyozott gondolkodásával 
és a magasabb rendű kritériumokkal.
E képesség által  lesz az ember képes a találkozásokra.  Spontán impulzusai visszafogásával  kialakul kulturált, 
esztétikus oldala. A harmónia, a teljesség és a kulturáltság kritériumai többségben vannak, és szabályozzák az 
emberi találkozásokat, ahogy ezt a Mérleg mint a kapcsolatok jegye mutatja is.

A Mérleg mitológiája

Mivel a Mérleg olyan különböző témákat foglal magában, melyek közös  nevezője  az emberek és az igazságos, 
harmonikus együttélés, ezért különböző mítoszokat lehet hozzá társítani.
Párisz mítosza a szerelemre és a szív választására vonatkozik, amely egyben a személyes ízlés választása is. 
Thémisz a Mérleg igazságosságát és pártatlanságát jelképezi, amely az egyiptomi Maat mítoszában is mértékadó, 
ott azonban kevésbé  az emberi igazságosságra, mint inkább a túlvilágira vonatkozik.  Párisz,  a trójai Priamosz 
király és felesége, Hekabé fia feltűnően szép és ügyes volt, ami feltűnik az isteneknek.
Zeusz parancsára Hermész, az istenek küldötte elvitte Hérát, Athénét és Aphroditét  -  akik a legszebbnek kijáró 
aranyalmáért versengtek - Páriszhoz, hogy döntse el, ki kapja az almát. Ezt az almát Erisz (Hader) istennő Péleusz 
és Thétisz esküvőjén  a vendégek közé dobta, hogy széthúzást szítson közöttük.  Mindhárom istennő megpróbálta 
megvesztegetni Páriszt: Héra a Föld feletti uralmat ígérte neki, ha ő kapja az almát. Athéné győzelmet ígért neki a 
csatában, és Aphrodité pedig a legszebb asszonyt a világon. Párisz, aki rosszat sejtett, megpróbálta diplomatikusan 
három részre osztani az almát, de ezzel nem értettek egyet az istennők. Végül, amikor már a szép szó nem asznált, 
megígértette mindhármójukkal, hogy nem lesznek mérgesek és nem állnak bosszút, ha nem ők nyernek.
Páriszt  kevéssé  vonzotta  a  gondolat,  hogy  ő  lehet  a  világ  ura,  mivel  nem  kívánt  ekkora  hatalmat  és 
felelősséget. Hasonlóan hidegen hagyta az is, hogy győzhet a csatában (a Kos ezt választotta volna), de a világ 
legszebb asszonya már nagyon érdekelte. Így tehát Aphroditének ígérte az almát, amivel magára vonta Héra és 
Athéné bosszúját - annak ellenére, hogy nem ezt ígérték. A világ legszebb asszonya Heléna volt, aki Meneláosz 
spártai  király  felesége  volt.  Heléna  Aphrodité  befolyására  heves  szerelemre  lobbant  Párisz  iránt,  amikor  az 
Meneláosz udvarába érkezett, ahol vendégszeretettel fogadták.  Kilenc nap múlva kellett Meneláosznak Krétára 
indulnia,  hogy  eltemesse  nagyapját.  Párisz  kihasználta  az  alkalmat,  és  megszöktette  Helénát  Meneláosz 
kincseivel együtt. Ebből a szöktetésből robbant ki a trójai háború, amely tíz évig tartott. Párisz baja az volt, hogy azt 
hitte: az istennők igazságosak és tartani fogják ígéretüket. Okos stratégiával megpróbálta bebiztosítani magát, de 
hiába. Nem csak az életnek, de az isteneknek is van árnyékoldaluk... A Mérlegnek az az elképzelése, hogy az 
Univerzum igazságos és ideális,  törvényei  pedig örökké érvényesek.  Ahogy Párisz, ő is megtapasztalja az 
életben,  hogy  az  igazságosság,  a  becsületesség,  a  szépség  és  a  kiegyensúlyozottság  csak  teremtett  emberi 
ideálok, amelyek nem mindig működnek a mindennapi élet konkrét helyzeteiben. Amikor választania kellett, Párisz 
a  „legszebbet”,  tehát  a  szerelmet  és  női  kiegészítőjét  választotta.  Ez  az  ami  érdekli  őt,  ha  már  egyszer 
választania kell. Sokkal jobban szerette volna elkerülni a döntést. Története úgy tűnik, igazat adott a Mérlegnek: A 
döntésből  sok  éves  háború  származott,  amely  szinte  mindent  lerombolt  és alig néhányan élték túl.  Párisz 
megtanulta: nem lehet mindenkinek eleget tenni. Erre még egy Mérleg sem képes.
Maat: A régi Egyiptomban a holtak mielőtt átlépték volna a túlvilág küszöbét, bírák elé kellett állniuk. A „mindkét 
igazság csarnoká”-ban trónolt a holtak istene,  Ozirisz,  42 szörnyű  bíróval  együtt,  akiknek kígyó-,  kos-  és 
keselyűfejük volt.  Anubisz, a sakálfejű isten, a bírák elé vezette a holtakat, akiknek vallomást kellett tenniük: 
„Nem okoztam szenvedést az embereknek nem tettem igazságtalanságot az igazság helyén, soha nem toltam el a 
mérleg rúdját,  soha nem hazudtam tudatosan, soha nem rágalmaztam meg senkit,  soha nem hallgatóztam az 
ajtónál, soha  nem vétkeztem a férfi természet ellen, soha nem átkoztam az isteneket...”.  Mialatt ezt a vallomást 
megtette, szívét a bírák mérlegének bal serpenyőjébe  helyezték, a másikba pedig az igazság és igazságosság 



istennőjének,  Maatnak  -  vagy képviselőjének  –  tollát.  Anubisz  pedig lemérte.  Ha a  lélek kiállta  a  próbát, 
Oziriszhez ment, a holtak istenéhez, akivel egyesült. Ezzel elnyerte a túlvilági életet. Ha nem állta ki a próbát, 
altkor a pokol kutyája felfalta, és végérvényesen meghalt.
Thémisz mítoszában összefüggést találunk a sors és az igazságosság között. Ő az igazságosság és a törvény 
istennője.  Mivel  Uránosz  és  Gaia  leánya,  a  titánok  közé  tartozik és  egyben Zeusz  felesége is.  Lányai  a 
bórák: Eunómia (a törvény), Diké (jog) és Eiréné (béke), akik anyjukhoz hasonlóan az emberi jog rendje fölött 
őrködnek.  Az,  hogy  Eiréné,  a  Béke,  Thémisz  leánya,  arra  utal,  hogy  á  jog  és  a  törvény  a  béke 
előfeltételei. Görögül Thémisz mindazt jelenti, ami magában foglalja a törvényt, jogot és a rendet.
Thémisz a moirák, a sors istennőinek is anyja, akik az egyéni sors szálait szövik. Klotho az élet szálát szövi, 
Lacheszisz a sorsot osztja ki és ő a véletlenek úrnője, Atroposz pedig, a kikerülhetetlen, elvágja az életfonalat. 
A  moirai  szó  jelentése:  „a  megfelelően  vágó”  vagy  „a  kimérő,  kiszabó”.  Hésziódosz  görög  költő  szerint 
mindhárman Nyx, az éjszaka lányai is, ami rangjuk kettős értelmét írja le: vajon az istenek is a moiráknak 
voltak alárendelve, vagy elkerülhették a rájuk kiszabott sorsot?

Analógialáncolata

A Mérleg princípium megfelelői különböző síkokon

Színei: Kék, szürkéskék (kiegyensúlyozott színek).
Illatai: Kellemes, édeskés, parfümös.
Ízei: Édes, habos, kellemes.
Formái és alakjai: Kiegyensúlyozott, szimmetrikus, dekoratív, elegáns, puha, kevésbé kontrasztos.
Növényei általában: Nemesített, gyakran erős illatú, gazdag virágzatú dísznövények.
Fái, bokrai: Jázmin, azálea, mandulafa, magnólia.
Zöldségei, gyümölcsei: Brokkoli, cseresznye, sárgabarack, őszibarack, mirabella, ringló.
Virágai: Rózsa, liliom, kamélia.
Fűszerei: Levendula, lestyán.
Gyógynövényei: Levendula, cickafark, ibolya, medveszőlő.
Állatai: Díszállatok (a hasznosság gondolata nélkül), elegáns állatok: páva, flamingó, paradicsommadár, fecske, 
vörösbegy, fülemüle, gazella, őz, díszhalak, aranyhal, lipicai, idomított lovak.
Anyagai: Selyem, porcelán, dekorációs anyagok vagy ékszerkészítéshez használatos anyagok.
Ásványai, fémei: Arzén, cianit, szodalit, réz, rózsakvarc, jade, füsttopáz.
Tájai: Parkok, díszkertek (XIV. Lajos, Versailles), szőlőhegyek, lágy dombságok, olyan tájak, ahol sok kulturális 
emlékmű található.
Foglalkozásai: Minden olyan foglalkozás, amelyhez szellemi mozgékonyság, stratégiai-tervező gondolkodási 
képesség  szükséges.  Olyan  foglalkozások,  amelyhez  pártatlan  ítélethozatal  kell,  olyan  foglalkozások,  ahol 
együtt lehet működni másokkal és ahol szükség van a született fair viselkedésre, olyan foglalkozások, amelyek 
kapcsolatokat,  cseréket,  diplomatikus  ügyességet  kívánnak  meg  vagy  amelyeknek  művészi  vagy  ízlésbeli 
kritériumai vannak. Bíró, ügyész, ügyvéd, jogász, belső építész, díszlettervező, dekoratőr, rendező, maszkkészítő, 
tapétázó,  nyilvános  helyek  és  parkok  tervezője,  kialakítója,  növénytenyésztő,  nemesítő,  divatszakember, 
parfüméria alkalmazottja,  designer,  fodrász, iparművész, képzőművész, művészeti kritikus, irodalom- és művé-
szettudós.  Tanácsadó  foglalkozások  (találkozási  helyzetek):  házassági  tanácsadó,  házasságközvetítő,  béke-  és 
kulturális missziós, diplomata, közvéleménykutató, public-relation (közönség kapcsolatok a marketingben) 
specialista, kávéház-tulajdonos.
Hobbijai,  sportágai:  Divat,  dekoráció,  festés,  művészeti  kiállítások,  jégtánc,  tánc,  balett,  táncos  gimnasztika, 
vívás.
Közlekedési eszközei: Elegáns autók, „oldtimer”
Lakóstílusa: Szép, esztétikus, az elegánstól a mesterkéltig, art deco, jugendstil.
Napja: Péntek (németül Freitag = Freyja, az északi Vénusz napja).
Társadalmi formái: Liberális többpártrendszer, gyengébb vezetés, szövetségi politika.
Testrészei: Vesék, mellékvesék, hólyag, hasnyálmirigy (a belső-elválasztású része), mirigyek.
Betegségei általában: Egyensúlyzavarok, vese- és hólyagproblémák.



SKORPIÓ

Az Állatöv nyolcadik jegye, 210°-240°

Szimbóluma:   A skorpió mint halálhozó állat,  a mitológiában a halál és a feltámadás szimbóluma (v.ö.  az 
egyiptomi skarabeusz). A nagy őszi csillagkép „m” szimbólumához csatolták a skorpió fullánkját (lásd a „Szűz 
szimbólum”-át).
Évszaka: Ősz (október 23-november 21.).
Minősége: Nőies-befogadó, yin, Eleme: víz, fix, szilárd, konszolidáló jegy.
Uralkodója:  Plútó. Másodlagos uralkodója: Mars.
Háza: 8. ház (fix ház).
Az Állatöv szemközti jegye: Bika.
Üzenete / kulcsmondata: Elkötelezem magam egy eszméhez. / Elképzelésekhez, célokhoz és emberekhez kötődöm.
Kulcsszavai: Kötés, lerögzítés; halj meg és légy!
Tulajdonságai: Alapos, mélyrehatoló, komoly, mély érzésű, erős vágyai vannak, szenvedélyes, érzelmi, agresszív, 
ösztönös, behatoló, intenzív, drasztikus, kutató, megfigyelő, határozott, büszke, erős önuralma van, erős akaratú, 
türelmes,  kitartó, szívós, bátor, törekvő, hatékony, hűséges az emberekhez és a dolgokhoz a fennálló kötés és 
identifikáció  következtében,  áldozatkész,  keménykötésű,  képes  az  átalakulásra,  ambivalens  az  érzelmekben, 
gyűlölködő, élvezi a szenvedést, a világi élvezetek és a spirituális megváltás és önfeladás vágya között őrlődik, 
finom érzésű, érzékeny, sérülékeny a keménység és a nyugalom mögött, hallgatag, erős regenerációs képessége 
van, perfekcionista, idealista, ragaszkodik az elképzeléseihez, akkor is, ha az távol áll a valóságtól, meghasonlott, 
tele van konfliktussal, ellentmondásos, feszültséggel teli, bosszúálló, mindent rossz néven vesz, önfejű, merev, 
cinikus,  mindig  eltalálja  a  másik  legfájóbb  pontját,  türelmetlen  a  gyengeséggel  szemben  önmagában  és 
másokban  is,  furkálós,  provokatív,  hatalomra  törő,  irigy,  szétzúzó,  kényszerítő,  nem  toleráns, 
ragaszkodik véleményéhez, idealizáló.

Témája
- A személyes feláldozása a faj túlélése ill. a nemzetség fennmaradása érdekében, - Egy témához való kötöttség, 
-  Az elképzeléseknek kell irányítaniuk a valóságot, - Törekvés az öregség legyőzésére, - Az új, az átalakult 
megszületése, - Transzformáció

Motivációja
-  Az  elképzelések  megvalósítása,  -  Hajlam  a  szélsőségekre  és  a  maximalizmusra,  -  A tapasztalat  végső 
határainak keresése 

Célja
- A halál  szellemi legyőzése, -  Egy dolog vagy eszme iránti elkötelezettség,  -  A faj vagy nemzetség (klán) 
fennmaradását biztosítani

Tanulási feladata
- Tehetetlenségének megtapasztalása az élet áramlásával szemben: megismerni a különbséget a realitás és az 
elképzelés között

A Skorpió szimbólum

  Ahogy a  „Szűz  szimbólum”  c.  fejezetben  már  említettem,  a  Skorpió  jele  a  ~  halálrúna  „m”-mé  való 
átváltozásából származik, amely a nagy őszi csillagkép szimbóluma, amelybe a mai állatövből a Szűz, a Mérleg 
és a Skorpió tartozott valaha.
A mitológiában a skorpió mint állat a szétzúzó erőt szimbolizálja: a régi Egyiptomban egyformán féltek tőle és 
szentként tisztelték. Amikor Ízisz férje testét kereste, akit testvére, Szeth ölt meg, egy skorpió kísérte útján.  A 
Bibliában  Isten  büntetéseként  jelennek  meg  a  skorpiók  és  a  gonoszt,  az  árulást  jelképezik.  A hitehagyott 
izraelitákat és néha az ördögöt is skorpió szimbolizálja. A zsidó hitben a halál és a méreg szimbóluma. A középkori 
hitben a skorpió az eretnek vagy a sátán szimbóluma, de általában a halálé.
A Mithrasz-kultuszban a Bika és a Skorpió az élet és a halál jelképei, valamint a felkelő és lenyugvó Napot 
jeleníti meg, ami az ősi kultúrákban az élet és a halál örök körforgásának jele volt.



Egyiptomban  a  szkarabeusz  a  Skorpiónak  azt  az  oldalát  jelezte,  amelyik  az  örök  megújulást  jelentette:  a 
szkarabeusz  a  feltámadás,  a  halhatatlanság  és  az  újjászületés  szimbóluma,  valamint  a  mindent  irányító  és 
elrendező isteni bölcsességé.  A kígyó is olyan szimbólum, aminek köze van a Skorpió témához: mivel halálos 
mérge van, a halál és a rombolás szimbóluma, mivel bőre rendszeresen megújul,  az élet, a regeneráció és az 
újjászületés szimbóluma. A kígyó nagyon sokoldalú és univerzális szimbólum, melynek tartalma a bölcsességtől 
és a hatalomtól kezdve az alattomosságon, ravaszságon, sötétségen és a  gonoszon keresztül az Uroboroszig, a 
Világkígyóig  terjed.  Ő az  ősi  egység,  az  ősóceán vagy az őskáosz szimbóluma, amiből minden származott. 
Üzenete: „kezdetem a végem”, és itt is megtaláljuk a feloldódás és megújulás örök körforgását.
A kígyó ellentmondásos  jelentései  a  következőkben mutatkoznak meg legjobban:  két ellentétes szimbólumot 
foglal magában, az egyik az emberiséget a sötét erőktől  védő női őrző, a másik pedig a csábító (mondani sem 
kell, nő). Ez a két tartalom  jelenik meg Hermész botján is, melyre két kígyó tekeredik fel mint az ellentétek 
kibékítésének és egyesítésének jelképe. A Bibliában a kígyó a Tudás Fája köré tekeredik, és arra csábítja az 
embert, hogy egyen erről a fáról. A jó és a rossz megismerése által az ember kiesik eredeti egységéből, a világ 
duálissá válik, tehát  felbomlik ellentétekre  -  az egység, a biztonság és a lelki béke azonban mindig ott  van. 
Mivel eddig csak Isten tudta ezt, az embernek a Paradicsomból való kiűzetéssel kell fizetnie a határ átlépéséért. 
Mégis,  csak  most  van  a  tudatos  fejlődés  útján.  A  november,  a  Skorpió  hava,  az  az  időszak,  amikor 
megfigyelhetjük  a  természetben  a halált,  tudván,  hogy az  év másik felében a  tavaszt,  a  feltámadást  várjuk. 
Kultúránkban a november a halottak hónapja, ahol több ünnepet is tartanak a halottak tiszteletére: halottak napja, 
Mindenszentek (a német nyelvterületen még  többről is megemlékeznek, amit mi kevésbé ismerünk  -  a  ford.). 
Ilyenkor jelen van életünkben a komolyság, a mélység, a túlvilág tudata és a vágy, hogy vezekeljünk. A Skorpió 
jegy összetett: egyrészt a gonosz, a rombolás és a sötétség erőiből áll,  másrészt megtaláljuk benne az emberi 
halhatatlanság tudatát és minden anyagi dolog kényszerű elmúlását - ezzel a személyesen túli vagy a spirituális 
célok  felé  való  fordulást  is.  Mindezekből  erős  feszültség  támad:  egyetlen  más  jegyben  sem  rejlik  annyi 
szélsőség és különbözőség, amit a személynek le kell győznie. A paletta igen széles: a szenttől a bűnözőig, a 
mélyen vallásos misztikustól és a titkos  tudományok művelőitől a hatalmi figurákig, az egy ügyért való teljes 
odaadástól a bosszúhadjáratokig és fanatizmusig terjed.

A Plútó szimbólum

     A Plútót C.  W  Tombaugh  fedezte fel 1930-ban, ami időben egybe esett  a szélsőséges fanatizmus és 
erőszak-tendencia megjelenésével. A plutóniumot az atombomba gyártásához használták fel, és a világ egyre 
jobban  kezdett  függni  a  kőolaj-kitermeléstől,  hogy  biztosítsa  gazdasági  növekedését  és  jólétét.  A kőolaj 
használata megváltoztatta életünket, de  erősen be is szennyezte környezetünket, városainkat.  Freud,  Adler  és 
Jung ez  idő tájt dolgozták ki a mélypszichológiát, amely új dimenzióval gazdagította  az  addigi  lélektant. 
Ismertté vált az emberi tudattalan léte, egy olyan árnyékoldalé, ahol sok értékes, de problémás adottság és 
témakör található, amelyek meghatározzák életünket.
A Plútó bolygó így tudattalanunkkal, „alvilágunk”-kal van összeköttetésben és a kollektív, bár inkább tudattalan 
hajtóerőkkel és áramlatokkal.
A mitológiában Hádész/Plútó az alvilág ura. Amikor Kronosz felosztotta a világot három fia (Zeusz, Poszeidón és 
Nádész)  között,  Hádész  kapta  meg az  alvilágot,  hogy  itt  uralkodjon  a  holtak  lelkén  feleségével,  akit 
birodalmába  elrabolt.  Hádész  nem  ismeri  a  részvétet:  aki  egyszer  belépett  birodalmába,  annak  nincs 
visszatérés, ezért  is gyűlölik az emberek. Csak Héraklész veszi fel vele a harcot és meg is  sebesíti,  és csak 
Orpheusznak  sikerül  meglágyítani  szívét,  és  megengedi  neki,  hogy  megpróbáljon  visszatérni  szeretett 
Euridykéjéhez a Tartaroszba. Azok a tulajdonságok, amiket az eposzok és mítoszok leírnak Hádészről, meggyőznek 
arról, hogy könyörtelen, a holt lelkek feletti  ítéletei visszavonhatatlanok,  hatalmas és  minden élet  ellensége. 
Még a gyógyító Aszklépioszt is - aki elvitt három holtat birodalmából, hogy feltámassza - arra kényszeríti, hogy 
adja vissza őket, mert a törvény szerint övé minden holt, és az ez alóli kivétel ellentmond a rendről és elvekről 
alkotott  elképzelésének.  Hádész/Plútó  azonban  a  leggazdagabb  isten.  A föld  alatt  rejtőző  kincsek  --  ezzel  az 
ásványkincsek - ura is. Övé minden, amit a Föld előhoz, megteremt mélységéből. A bőségszaru mint e teremtő erő 
szimbóluma Hádész jelképe.

Plútó a horoszkópban arról ad felvilágosítást, hogy:
1. Mely életterületeken meghatározóak számunkra a szilárd elképzelések, eszmék  és vélemények, 

ill.  hol van bennünk tendencia a fennálló realitást kevésbé objektíven,  elképzeléseink „szemüvegén” 
keresztül nézni.

2. Hol hajlunk arra, hogy úgy idealizáljunk valamit (p1. személyt, munkát), ami már túllépi az emberileg 
lehetségest és elérhetőt (itt lehet egy tökéletesség utáni vágy is pl., amely az élet természetes áramlása ellen 
hat).

3. Mely területen van nagyobb erőnk a koncentrálásra, és hol hagyhatjuk el a lényegtelent.
4. Mely témában van különösen nagy regenerációs képességünk, legyen az testi vagy lelki természetű, és 



hol vagyunk alávetve a folytonos elengedésnek, átváltozásnak és megújulásnak.
5. Milyen jelentőségűek számunkra családunk (ill. rokonságunk) - vagy egy csoport, ahová tartozónak 

érezzük magunkat - mértékei, hol helyezzük a személyen túlmutató kritériumokat a személyes elé, azaz 
hol fontosabbak a csoport, a családi hagyomány továbbélése, mint saját személyünk.

A Skorpió mitológiája

Bár a „Faust” nem tartozik ahhoz, amit általában mitológiának nevezünk, hanem inkább népmonda, története és 
dilemmája  mégis  a  Skorpió  téma  fontos  aspektusát  írja  le.  Ezért  az  alábbiakban  bemutatom a  történetet.  A 
népmondai változatban Faust egyszerűen az az ember, aki hatalom, elismerés és érzéki örömök után törekszik, és 
hogy ezt megkapja, eladja lelkét az ördögnek. Goethe - akinek Skorpió Ascendense volt - változatában azonban az 
ember, aki meghasonlott önmagával és a világgal, úgy gondolja, az az egyedüli megoldás, ha egyezséget köt az 
ördöggel.  A meghasonlottságból  való  megváltás  reménye  és  a  tanácstalanság  szilárd  eszméivé  válnak.  Léte 
további fennmaradásának egyetlen módja- úgy tűnik számára - a megváltó tudás, a végső igazság megtalálása, 
amely  úgy  kapcsol  össze  mindent,  ahogy  annak  lennie  kell.  Faust  az  ősi  igazságot  keresi,  az  élet  végső 
összefüggéseit. Át szeretné törni az  individuális határokat, hogy felfedezze az élet végtelen forrását, amelyből 
minden  fakad.  Tanulmányai  mit  sem segítenek,  a  keserűségtől,  egyedülléttől  és  csömörtől  eltelve megtagad 
minden tudást, mély depresszióba zuhan, és azon gondolkodik,  hogy önkezével vet véget életének. Elátkozza az 
élet minden örömét és értékét, de Mephisto, az ördög éppen ebben a pillanatban bukkan fel és egyezséget ajánl neki: 
Faust adja neki lelkét, ő pedig minden kívánságát teljesíti. Faust mágikus erőket  kap és újra azt reméli, hogy 
megmenekül  a  kétségbeeséstől.  Mephisto  azonban  már  előkészítette  bukását.  Amikor  Faust  éppen  örülni  akar 
újonnan megszerzett hatalmának, Mephisto mindig megjelenik és elrontja minden örömét. Faust egyre mélyebb 
kárhozatba süllyed, tanácstalansága, telhetetlensége és a végtelen utáni sóvárgása túlkapásokba kergetik. Szétzúz 
mindent, amit elér. Egy boszorkányitaltól - amit kelletlenül fogad el - megfiatalodik, és megkívánja Margaretet 
(Gretchen), aki még majdnem gyermek, és romlásba viszi.
Gretchen terhes lesz. Faust okozza anyja és testvére halálát is. Menekül és meg. .  akar szabadulni bűnétől, de 
Mephisto kegyetlenül szembesíti bűnével. Faust  visszamegy, de már későn. Gretchen őrült kétségbeesésében 
megölte gyermekét, és börtönre ítélték. Iszonyodva hátrál Faust elől. „Bár meg sem születtem volna” - mondja Faust 
ebben a pillanatban. Egy égi hang azonban hírül adja Gretchen megmenekülését és megváltását, az emberi bíróság 
halálos ítélete után.
Goethe tragédiájában van egy második rész, ahol Faust keresztülmegy egy érési és tisztulási folyamaton. Végül 
Mehphisto elveszti a fogadást, mert Faust kioldja magát kötelékéből és halálában megtisztul.
Ahogy Faustban, a Skorpió emberben is  benne 61 a destruktivitás,  amely gyakran  önpusztító. Tudata 
kikerülhetetlenül szembesül az élet  fonák oldalával,  és a gyermekkori tapasztalatok legtöbbször megerősítik a 
lélek sötét sejtelmeit. Így már korán kialakul az a meggyőződése, hogy a világban nincs „happy-end”, és végül 
majd  benyújtják  a  számlát.  Az  érintettek  tapasztalatai  sokáig  tűnnek  megerősítettnek,  de  csak  addig,  amíg 
megtanulja,  hogy  ne  kötődjön  mereven  egy  gondolathoz,  eszméhez,  emberhez  vagy  tárgyhoz,  amelyről  azt 
gondolja: ez az egyetlen kiút  belső meghasonlottságából és ez az egyedül üdvözítő boldogság.  A Skorpióban 
megvan  a  tendencia,  hogy a  változások  kizárásával  -  amelyet  midig  elébe  hoz  az  élet  -  belekapaszkodjon 
valamibe, és csak szilárd elképzeléseit ismerje  el,  ne pedig a  változásokat,  amelyek mindig és mindenhol 
megtalálhatók az életben.
Faust ismeretekre törekszik, az abszolút tapasztalatra és a legmagasabbal való azonosulásra, mégpedig itt a Földön. 
Semmi más nem vonzza, a világ ócska és tele van rondaságokkal. Ez a szilárd meggyőződése végül kárhozatba 
juttatja, legalábbis addig a pontig, amíg helyet ad magában a változásnak és tisztulásnak. A régi Faust meghal, és 
egy új, spirituális ember születik, aki végül mégis részesül a megváltásból.



Analógialáncolata

A Skorpió princípium megfelelői a különböző síkokon

Színei: Vérvörös, méregzöld, vörös és fekete, fekete és fehér, intenzív, feszült színek, sakktáblaminta, foszforeszkáló 
színek.
Illatai: Rothadó, bomló, erős, büdös, korhadó, penészedő (a rothadási folyamatok- komposzt - az új élet alapjai).
Ízei: Erős, savas, rothadó, romlott.
Formái és alakjai: Erős kontrasztok, intenzív, mélyrehatoló, behatoló, szélsőséges, kihívó, rejtett, alattomos.
Növényei  általában:  Élősködő  növények,  húsevők,  csábítóan  virágzó,  intenzív  illatú,  de  gyakran  mérgező 
növények, légyölő galóca, madárberkenye, mohafajták.
Fái, bokrai: Tuja, tiszafa, fügefa.
Zöldségei, gyümölcsei: Retek, feketeretek, póréhagyma, hagyma, fokhagyma, füge, áfonya
Virágai: orchideák, mák, őszi kikerics.
Fűszerei: Torma, vizitorma.
Gyógynövényei: Fokhagyma, kálmos, hunyor (Helleborus), kerti mák, varjúháj, beléndek (Hyocyamus niger).
Állatai:  Ragadozók,  kétéltűek,  hüllők,  őshüllők,  skorpió,  kígyó,  krokodil,  piranja,  cápa,  varangy,  tintahal, 
oktopus, polip, muréna, angolna, hiéna,  dobermann,  bulldog,  keselyű  (dögkeselyű),  kakukk,  zebra,  szúnyog, 
kullancs, ganajtúró bogár, tetű, dongólégy, denevér.
Anyagai: Vas, bőr, kender, humusz, komposzt, láva.
Ásványai, fémei: Ónix, vezúvián, azbeszt, platina, sötét gránát, vas, plutónium, kőolaj.
Tájai: Mocsaras vidékek, láp, vulkánikus táj, kráteres vidékek, forró források és gejzírek, mangrove erdők és sűrű 
dzsungelek (Amazonas).
Foglalkozásai:  Minden  olyan  foglalkozás,  amely  nagy  feladatot  és  vonzást  jelent  a  személyes  teljesítmény 
szempontjából  -  olyan  foglalkozások,  melyek  nyomozói  készséget,  mélyre  ásást,  kutatói  tehetséget  és 
megvalósítási  készséget  igényelnek;  olyan  foglalkozások,  amelyek  egy  felettes  eszmét  szolgálnak  vagy 
elkötelezettek (gyakran az „élet kiigazításának” eszméjét), kriminalisztikus ill.  analitikus képességeket igénylő 
foglalkozások  vagy olyanok,  ahol  rejtett  dolgokat  kell  feltárni,  esetleg  okkult  témákkal  foglalkozni;  szemét 
eltávolítással  kapcsolatos  foglalkozások;  pszichológus,  pszichiáter,  terapeuta,  pszichoanalitikus,  grafológus, 
hipnotizőr,  sebész,  nőgyógyász,  röntgenorvos,  természetgyógyász,  baleseti  orvos,  urulógus,  higiéné- és szanitér 
terület,  konjunktúrakutató,  kísérleti  nyersanyagvizsgálat,  felfedező,  barlangkutató,  biológus,  gyógyszerész, 
vegyész, patikus, biztonsági szolgálat tagja, kém, ügynök, rendőr, földalatti  mozgalom résztvevője, mélyépítész, 
teherautó-szerelő,  lakatos,  hegesztő,  esztergályos,  kovács,  a  hulladékok  újrahasználója  (recycling),  sörfőző 
(erjedési  folyamatok),  kártevőirtó és  fertőtlenítő anyagot  előállító,  sírásó,  halottkém, hóhér,  börtönőr,  filozófus, 
teológus, misztikus.
Hobbijai,  sportágai:  A Skorpió hobbyjait  gyakran befolyásolja a tökéletesség  kényszere, a  játék öröme és az 
elengedettség fárasztják. Egyébként olyan hobbyk, amelyek lehetővé teszik az anyagba való mély behatást - mint 
a pszichológia, filozófia, ezotéria, bűnügyi és kémfilmek; regények, olyan sportágak, amelyek különleges kitartást 
és fegyelmet követelnek: küzdősportok, maratoni futás.
Közlekedési eszközei: Tengeralattjáró, kétéltű járművek.
Lakóstílusa:  A berendezés  egy mottónak  vagy egy felettes  eszmének felel  meg,  a  forma fontosabb, mint a 
kényelem (p1. a japán Zen stílus).
Napja: Kedd (a francia mardi-ból, a „Mars napja”).
Társadalmi formái:  Erős titkosszolgálattal rendelkező államok, vagy ahol partizánok agitálnak, rendőrállam, 
ideológiai irányultságú állam.
Testrészei: Az urogenitális szakasz, végbél, végbélnyílás, prosztata, húgyvezeték,  vesemedence, farkcsont, orr, 
genitáliák.
Betegségei  általában:  A  nemi  szervek  megbetegedései,  a  kiválasztási  szervek  zavarai,  autoagressziós 
betegségek, allergia, halálos betegségek (rák), kinövések (púp).



NYILAS

Az Állatöv kilencedik jegye, 240°-270°

Szimbóluma:  A nyíl mint a vágy szimbóluma, hogy elszakadjon a földi kötöttségektől, problémáktól, és egy 
magasabb,  tökéletesebb világ felé  induljon  el,  amelyet  az  ég  szimbolizál.  Eredetileg  a  szárnyas  kentaur  a 
szellemileg magasabb szinten lévő ember jelképe volt, aki megpróbálta levetni ösztöni természetét.
Évszaka: Késő ősz (november 22-december 20.).
Minősége: Férfias-aktív, yang. Eleme: tűz. Labilis, változó, hasonuló jegy.
Ura:  Jupiter. Másodlagos ura: Neptunusz.
Háza: 9. ház. (labilis, mozgékony ház).
Az állatöv szemközti jegye: Ikrek.
Üzenete / kulcsmondata: Megértem. / Felfogom.
Kulcsszavai: Szintézis, belátás, remény, kiterjedés.
Tulajdonságai:  Jövőorientált,  optimista,  kíváncsi,  örül  az  életnek,  nyitott,  békülékeny,  nem haragtartó, 
nagyvonalú,  joviális,  belátó,  szeret  utazni,  vállalkozó  kedvű,  erős  benne a  függetlenség-  és  szabadságvágy, 
távolba,  kalandra  vágyó  és  arra,  hogy  kikutassa  az  életet.  Mindenben  bőségre  és  nagyvonalúságra  van 
szüksége, aktív, mozgékony, dinamikus, lelkes, lendületes, állandóan az újat, az izgalmasat keresi. „Hétmérföldes 
csizmában” járja a világot. Vallásos, filozofikus, keresi a bölcsességet és az élet értelmét, érdekli a lélektan, a 
mítoszok és az ezotéria.
Állandóan új  célokat és  tapasztalatokat keres,  intuitív,  idealisztikus,  romantikus,  fantáziadús,  ötletes,  morális-
etikus irányultságú, büszke, szereti a kapcsolatokat, szórakoztató, derűs, szeret társalogni, szellemes, ironikus, 
nyílt szívű, nem kertelő, szociális.
Született  színész,  folyton változtatja  szerepeit,  szereti  a  színpadiasságot.  Fél,  hogy valamit  elmulaszt,  hamar 
elunja magát,  fél  a korlátozottságtól, az önkorlátozástól, a mindennapoktól, a monotóniától, a földi valóságtól. 
Robbanékony,  hajlamos  a  dühkitörésekre,  ellenálló  szellemű,  rebellis,  hirtelen,  gyors,  megbízhatatlan, 
misszionárius, nem toleráns, túllő a célon, „Nincs probléma, csak megoldás” (úgynevezett pozitív gondolkodás).

Témája
- A megélt dolgok áttekintése, - Szintézis és belátás, - A lét értelme és célja, - Hitrendszerek, - Világnézet, - A 
személyes etika

Motivációja
- Az értelem keresése, - Egy tökéletes világ reménye, - A szellemi látókör kitágítása, - Teljesebb szemléletmód, - 
Szociális elkötelezettség, - Optimista életszemlélet

Célja
- Az általános érvényű értékek megtalálása, - Megismerés és belátás, - A tényezők szintézise, - A „nagy terv”, 
- Értelmesen irányított energia és cselekvési készenlét

Tanulási feladata
-  Emelkedett  optimizmus,  -  Misszionárius  törekvés,  -  minden  álláspont  viszonylagossága,  -  Az  egyéb 
tényezőket úgy tekinti, mint az egész építőköveit, - Hajlam a túlzásra

A Nyilas szimbólum

  A  Nap  november  22.  és  december  20.  között  jár  a  Nyilasban.  Ekkor  van  ősz  vége,  ilyenkor 
legrövidebbek a nappalok és leghosszabbak az éjszakák.
A természet fizikai halála megtörtént, a Skorpió harcai és válságai után visszatér a csend és a belső összeszedettség. 
Arthur Schult így ír erről Astrosophie* c. könyvében: „Nehézkes, örömtelen szürkület és sűrű köd borítja a földet. A 
mezők üresek, a kertek kopaszok. A fák csontvázként állnak az út mentén. Az első hó halotti lepelként borítja be 
a látszólag halott földet. Aki kinéz az ablakon, elszomorodik az eltűnt élet miatt. Aki ellenben befelé tekint és 
fülel, az tudja: „ahol sír van, ott feltámadás is van”.
A fizikai halál ismeretéből megszületik egy olyan erő utáni vágyódás, amely ott  van minden történés mögött, és 
amely az elkerülhetetlen eseményeknek értelmet ad és megmutatja az összefüggéseket. A remény, hogy nem egy 

* Arthur Schult: Astrosophie, Lorber Verlag und Tunn Verlag, 1986



értelmetlen, mechanikus Univerzumban élünk, amelynek ki vagyunk szolgáltatva, hanem Kozmoszunkban egy 
igazságos,  értelmes erő  é1-  vallások,  filozófiák  kialakulásához  és  a  bennünket körülvevő valóság különböző 
magyarázataihoz vezetett.  A Nyilas eredeti  képi  szimbóluma egy szárnyas kentaurt  ábrázol.  Ennek a lénynek 
emberi felsőteste és ló alteste van és nyilával az égre céloz. A ló ellentmondásos  szimbólum, mivel van egy 
világos, Nap jellegű jelentése, amikor a fehér, arany vagy a tüzes lovak a Napistenek kocsiját húzzák. És van 
egy sötét, Hold jellegű, ktonikus jelentése is, amikor a ló a holtak birodalmával függ össze, és az ábrázolásokban 
ő vezeti át a lelkeket a túlvilágra (különösen Közép-Ázsiában és az indogermán népeknél).
A ló  sötét  szimbolikáját  megtaláljuk a görög kentauroknál  is,  amelyeket  - néhány kivételtől eltekintve - 
nyersnek és otrombának ábrázoltak, és legtöbbször az emberi lélek állati oldalát jelentették.
A lovas ezzel szemben azt az embert szimbolizálja, aki uralja állati ösztöneit.
A szárnyas kentaurnak azonban, amely a  Nyilas ősi képében található, nincs köze a nyers, otromba és állati 
jelentéshez. Ez a kép a görögök előtti időből szárinazik, és az ember emelkedettebb természetének szimbóluma, 
azé a részé, amely túléli a fizikai halált és amely arra törekszik, hogy egyesüljön valami magasabb rendűvel.
A ló és az ember - két olyan kép, amely az ember alacsonyabb természetét összeköti a szellem képességeivel: a 
belátással és az ítélőerővel.

A Jupiter szimbólum

  A félkör a kereszttel arra mutat rá, hogy a lélek (félkör, Hold) megszabadul a fizikaitól. A lélek és reménye 
a jobb világban felülemelkedik az  anyag keresztjén, a konkrét földi világhoz való kötöttségen, annak minden 
feladatán  és  témáján.  A föld  nehézsége  helyett  intuitív  bizalom van  abban,  hogy a  látható  világ  képei 
mögött  értelmes kormányzó és rendező összefüggés áll.  Ebben az értelemben kutat olyan értékek és ideálok 
után, amelyek örökérvényűek. Ebből a perspektívából jön létre a humanizmus és a szociális elkötelezettség.
E  princípiumnak  megfelelő  mitológiai  alak  Zeusz,  akit  a  rómaiak  később  Jupiterrel,  főistenükkel 
azonosítottak. Ő a görögök főistene. Neve az „ég” szó különböző indogermán megnevezéseiből származik: latinul a 
dies „nap”-ot jelent és a szanszkrit dyaus „ég”-et; Jupiter ismét „ég atyát, fény atyát” jelent. Valószínűleg a Zeusz 
név kezdetben a nappali égre vonatkozott, de mindenek előtt  az időjárás istene volt,  akinek ismertetőjegyei a 
mennydörgés és villám, fegyvere pedig a mennykő. A régi görögök hite szerint a felhővel borított Olimposz csúcsán 
lakott. A neki tulajdonított tevékenységek hamarosan többet öleltek fel, mint eredeti feladatai, az eső, hó, jégeső és 
zivatar  uralása.  Ő lett  az  istenek atyja,  aki az  Univerzum és  minden történés  ura.  Homérosz  „az  istenek és 
emberek atyjá”-nak nevezi őt.
Ahogy azt  megjósolták,  Zeusz  testvérei,  Poszeidon  és  Hádész  segítségével  letaszította  apját,  Kronoszt  a 
trónról, majd felosztották egymást közt a világot.  Zeusz kapta az eget, Poszeidon a tengert, Hádész pedig 
az alvilágot. Az Olimposz és a Föld közös tulajdon volt, de Hádész ritkán jelent meg ott.
Zeusz állhatatlan és zabolátlan isten volt, mindig újabb kalandokat és szerelmeket keresett. Számtalan gyermeket 
nemzett, akiket felesége Héra gyakran bosszúszomjasan és könyörtelenül üldözött. Ilyen volt p1. Héraklész, 
a  hős,  akit őrülettel  sújtott, amitől Héraklész megölte gyermekeit. Héra volt  a házasság, a születés  istennője és 
egyenjogúan kormányzott Zeusszal. Állandó házastársi háborúik, Héra bosszúállási kísérletei és Zeusz átváltozási 
ötletessége, ha új hódításról volt szó, számos mítosznak szolgáltak alapul.
Homérosz mindkét művében az Iliászban és az  Odüsszeiaban az emberi és isteni élet szuverén, pártatlan urának 
írja le Zeuszt.
Zeusz képében így megtaláljuk mindkét tényezőt: a kicsapongó istent,  aki folyton saját szabadságát és újabb 
izgalmakat keres és aki megkötözve érzi magát Héra mellett. Másik oldala pedig az isten, aki emberek és istenek 
sorsát irányítja  s ezzel egy magasabb rendet, magasabb etikát és morált, magasabb autoritást képvisel.  Jupiter a 
bőség és növekedés bolygója, ellenfele a Szaturnusz: a határok,  a korlátozások. A Jupiter azonban a belátás,  a 
felismerés és az emberi etika bolygója is, melynek esszenciáját Immanuel Kant korábban már idézett kategorikus 
felszólításában lehetne összefoglalni.

A Jupiter arról ad felvilágosítást a horoszkópban, hogy
1. Milyen  a  viszonyunk  a  társadalomhoz  (támogat  bennünket,  esélyt  és  alkalmat  ad  a  sikerre  és  a 

személyes fejlődésre, hogyan bánunk ezzel, el tudjuk fogadni vagy sem)?
2. Mely életterületeken van bennünk bizalom, optimizmus, és hogy ezek korlátozottak vagy zavarosak-e?
3. Hol reménykedünk az optimumban (azok a területek, amelyeket a Nyilas vagy a Jupiter érint a bőség, 

kiterjedés,  tágasság,  sokaság  utáni  vágyakozással  töltenek  el,  a  boldogság  és  szabadság 
megtapasztalásának vágyával, amely a mindennapok fölé emel; ott nem akarjuk beérni mással csak a 
lehető legjobbal).

4. Milyen  területeken és  helyzetekben keressük az  ésszerű  összefüggéseket  és  minden  dolog értelmét, 
célját?



A Nyilas mitológiája

A Nyilas ura a Jupiter. A rómaiak Jupitert  Zeusszal, a görög Pantheon főistenével azonosították, és a legtöbb 
róla szóló római mítoszt Zeusztól vették kölcsön.  Zeuszt „az emberek és istenek atyjá”-nak nevezték, bár számos 
isten a testvére volt. Az „atya” elnevezés inkább arra vezethető vissza, hogy hatása kiterjedt az egész kozmoszra 
és minden történésre, így a legfőbb felelősség reá hárult az emberek és istenek sorsáért. Hatalma alá tartozott 
az olimposzi és a világi rend egyaránt.
Ő volt a városok védője, a sors értelmezője, aki mérlegre teszi az emberi életet, aki  olyan jeleket ad, amiből 
kiolvasható a jövő, de ő az idegenek és utazók védelmezője is. Egyéb nevei további tulajdonságaira mutatnak rá. 
Melichios:  a  kegyelmes,  Ktesziosz:  a  birtok  védelmezője,  Hiszékiosz:  a  védelemért  könyörgők  oltalmazója, 
Herkéiosz: a ház dolgainak védelmezője, Szóter: védő, megmentő.
Zeusz Rhea és Kronosz (Szaturnusz, lásd a „Bak” fejezetet) gyermeke. Amikor felnőtt, elhatározta, hogy letaszítja 
trónjáról zsarnoki apját. Rávette a titán Métiszt,  hogy készítsen neki egy italt,  amelyet Kronosznak ad. Ennek 
hatására  Kronosz  öt  lenyelt  gyermekét  -  Zeusz  testvéreit  -  kiköpte.  Testvérei  segítségével  legyőzte  apját  és 
száműzte a Tartaroszba, ahol százkarú óriások őrizték.  A három fivér felosztotta egymás között az Univerzumot. 
Zeusz kapta az eget, Poszeidon a tengert és Hádész az alvilágot. A Föld és az Olimposz közös tulajdon maradt, de 
mert Zeuszt tartották a felkelés vezérének, és a többi isten urának választotta meg.
Zeusznak  több  asszonya  is  volt,  mielőtt  Héra,  a  testvére  a  felesége  lett.  Sok  gyermek  származott  ebből  a 
kapcsolatból.  Az  okeánida  Métisz  is  a  felesége  volt,  akinek  a  neve  „gondolatot,  eszmét”  jelent.  Ebből  a 
házasságból született  Pallasz Athéné,  aki Zeuszban növekedett fel és kipattant a fejéből. A jövendőmondó titán 
Thémisz is a felesége volt, aki megszülte neki a hórákat, az évszakok istennőit és a sors istennőit. Euronyme, aki 
szintén okeánida volt, a gráciákkal ajándékozta meg és testvére Demeter, a termékenység istennője Perszephonét 
szülte meg. A titán Mnemoszüne, akinek neve „emlékezet”-et jelent, a kilenc múzsát szülte meg, valamint Létót és 
Apollónt Artemisszel. Miután végleg feleségül vette Hérát, Zeusznak még számos szerelmi kalandja volt. Mindig 
volt egy nőnemű lény, akire nyíltan vagy rejtetten vadászott. Félrelépései mindig rövid életűek voltak és kiterjedtek 
testvéreire, lányaira és halandó földi nőkre is. A szűkebb rokonságban szinte egyetlen nő sem volt, akit még 
nem csábított el.
Ha nyílt udvarlással nem ért célt, akkor különböző csalásokhoz, átváltozásokhoz folyamodott. Danáéhoz aranyeső 
formájában ment el, Lédához hattyú képében, Európához bikaként.
Felesége Héra, a házasság és a ház őrzője féltékenyen és soha nem csillapodó gyűlölettel üldözte őt, szerelmeit és 
azok gyermekeit, amelyből számos mítosz keletkezett, többek között Héraklészé is.
Zeusz alakjában a Nyilas szabadságszerető, zabolátlan szelleme tükröződik, aki  nem hajlandó korlátozni magát, 
aki céljait, elképzeléseit és vágyait hajhássza, és akit mégis kötnek a földi határok és a felelősség, amelyet Héra 
jelenít  meg.  Ez a  két oldala  -  szükséglete,  hogy vágyait  kiélje  és  szociális,  morális  tudata  -  versenyeznek 
egymással  anélkül,  hogy ez a verseny valaha is eldőlne. A Nyilas végül is  minden szeretne lenni, szeretné a 
lehetőségek  teljes  palettáját  kimeríteni.  Nyughatatlan  szelleme  arra  törekszik,  hogy  elnyerje  Zeusz 
határtalanságát, amit a következő sorok is kifejeznek:

Zeusz a középpont, Zeusz a fő,
Mindenek határát megszabja ő.

Zeusz minden létező atyja,
A föld és a csillagos ég alapja.
Zeusz a férfi, a legyőzhetetlen,
S ő az örök asszony is egyben.

Minden létezőt védőn ölel,
Éltető lángja nem hamvad el.

Zeusz a végtelen tengerek árja,
A Nap tüze ő, s a Hold apálya.
Zeusz a mindenség királya.

ORFIKUS IRODALOM



Analógialáncolata

A Nyilas princípium megfelelői a különböző síkokon

Színei: Ibolyakék, mélykék, bíbor.
Illata: Bőséges, telt, teljes.
Ízei: Telt, teli, zsíros, dús, aromás-fűszeres.
Formái és alakjai: Kidomborodó, testes, széles, nagy, nyílt, pompás, bőséges, értelmes elrendezésű.
Növényei általában: Testes, nagy törzsű fák és bokrok, amelyeken sok levél van. Mag: árpa, búza.
Fái, bokrai:  Gesztenye,  tölgy,  bükk,  kőris,  nyárfa,  diófa,  banáncserje,  fügefa,  körtefa,  szőlőtő,  rododendron, 
olajbogyófa.
Gyümölcsei, zöldségei: Padlizsán, kukorica, szőlő, ananász, körte, őszibarack, rebarbara, dió, mandula.
Virágai: Pitypang, szerecsendió-virág, levendula, ibolya, pünkösdi rózsa, kardvirág.
Fűszerei: Szerecsendió, bazsalikom.
Gyógynövényei: Articsóka, gesztenye, ginzeng, pitypang.
Állatai: Bizonyos méltósággal rendelkező, idomítható, jóindulatú, okos állatok; nagy testű állatok; ló, szarvas, 
elefánt, bernáthegyi, újfunlandi,  szarvasbogár,  dongó, tyúk, disznó, birka, bárány, gólya, fecske, pelikán, delfin, 
páva. Anyagai: Cink, bronz, fa.
Ásványai, fémei: Cink, bronz, ametiszt, lápislazuli, jácint, berill, zafir.
Tájai: Hatalmas hegykúpok, nagy, dombos tájak, dús erdők, kukoricaföldek.
Foglalkozásai:  Minden olyan foglalkozás,  amely optimizmust,  lelkesedést  és  idealizmust  követel meg; olyan 
foglalkozások, amelyek térbeli változással,  utazással, bizonyos mértékű kalanddal és kockázattal járnak; olyan 
foglalkozások,  amelyekhez ötletességre és nyitottságra van szükség; a közönséggel  kapcsolatos foglalkozások, 
filozofikus, vallásos vagy ismeretelméleti irányultságú foglalkozások; stratégiai tervezést és szervezői készséget 
igénylő  foglalkozások,  Menedzser,  szállodás,  utazó  kereskedő,  képviselő,  exportőr,  reklámszakember,  jogász, 
utazási iroda alkalmazottja, politikus, színész, nagykereskedő, publicista, közvéleménykutató, szociális gondozó, 
pedagógus,  egyetemi professzor,  bíró,  lelkész,  misszionárius,  filozófus,  miniszter,  lókereskedő,  lovas, asztalos, 
műbútorasztalos, lovas-, vívó- és síoktató, testnevelő tanár, erdész.
Hobbijai, sportágai: Utazás, filozofálás, sport, lovaglás, gimnasztika, séta.
Közlekedési eszközei: Ló, repülőgép.
Lakóstílusa: Tágas terek, kilátás a zöldre.
Napja:  Csütörtök (németül: Donnerstag, Donar, az északi mennydörgés istenének  napja. Franciául jeudi, olaszul 
giovedi, Zeusz, Jupiter napja.)
Társadalmi formái: Gyarmati rendszer, szövetség, világkereskedelem, a „világkormány” ideája.
Testrészei: Csípő, comb, ülep, keresztcsont, máj, fehérjeszintézis, a zsír beépítése a  szövetekbe, anyagcsere, a test 
méregtelenítése, porckorongok, csecsemőmirigy, a test növekedése.
Betegségei általában: Burjánzások (jó- és rosszindulatú), duzzadások, túlsúly, zsíros máj.



BAK

A Állatöv tizedik jegye, 270°-300°

Szimbóluma:  Három egymással összekötött félkör szimbolizálja az ellentétek: az  ég és a föld,  a  fény és a 
sötétség egyesülését. A Bak a téli napforduló jegye, amikor a fény lassan ismét túlsúlyba kerül.
Évszaka: A tél kezdete (december 21 január 19.).
Minősége: Nőies-befogadó, yin. Eleme: föld. Kardinális, mozgásba hozó jegy.
Uralkodó bolygója:  Szaturnusz. Másodlagos uralkodója: Uránusz.
Háza: X. ház (kardinális ház).
Az állatöv szemközti jegye: Rák.
Üzenete / kulcsmondata: Rendet, struktúrát és világosságot teremtek.
Kulcsszavai: Fegyelem, korlátozás, általános mértékek, objektivitás, célkitűzés.
Tulajdonságai: Visszafogott, zárkózott, hűvös, komoly, távolságtartó, eszes, megfontolt, szervezett, tervező, józan, 
tárgyilagos, realista, objektív, gyakorlatias, fegyelmezett, rendes, strukturált, rendszerezett, felelősségtudata van, 
alapos, becsvágyó, célratörő, kötelességtudó, dolgos, társadalmi irányultságú. Törekszik a társadalmi elismerésre 
és  jelentékenységre.  Kötődik  a  hagyományokhoz,  tisztes,  konzervatív,  gondol  a  státuszra,  megbízható, 
lelkiismeretes,  állhatatos,  hosszútávra  tervez,  előrelátó,  takarékos,  gazdaságos  (az  energiában  is),  elvhű, 
mértékletes  (hű  az  elveihez).  A  megőrzött  és  szilárd,  adott  struktúrákhoz  vonzódik.  Ellenállóképes 
(testileg,  lelkileg,  szellemileg),  megrendíthetetlen,  kitartó,  szívós,  erős,  racionális,  logikus,  elemző,  tárgyias, 
koncentrált.  Legyőzi,  ellenőrzi  érzelmeit,  önelégedett,  óvatos.  Gondos,  „hideg  fejű”,  aszkétikus,  kerüli  a 
fölösleges dolgokat, a legszükségesebbekre korlátozódik, képes legyőzni  önmagát,  koraérett  gyermek- és 
ifjúkorában  (kis  felnőtt),  idősebb  korában  fiatalos (konzerválási princípium), szüksége van társadalmilag 
elismert  pozícióra és  teljesítményre,  teljesítményorientált  (előbb a munka,  aztán  a szórakozás),  szembenálló. 
Külső fegyelem és rend társul a gazdag belső élethez, rejtett érzékiség és mély érzelmek, rejtett  félénkség és 
bizonytalanság, egocentrikus, különc, megközelíthetetlen, magának élő, vagy hiánya van az individualitásban vagy 
túlzottan  korlátozza  magát.  Nem  értékeli  a  spontán  cselekvést  és  döntést.  Érzelmileg  hideg,  bizalmatlan, 
pedantériás,  kételkedik  saját  értékeiben  (Nem  vagyok  méltó  arra,  hogy  szeressenek),  melankolikus-
depresszív, fennáll a menekülés veszélye: a szerelemtől, az intimitástól, az önmegvalósítástól Menekülés a 
munkába,  betegségbe.  Hiányzik  a  lelkesedés,  bizalom az  életben,  készségesen megváltozik,  nem rugalmas, 
merev,  hajlíthatatlan,  függ  a  társadalom  játékszabályaitól  és  az  emberek  véleményétől.  Tendencia  a 
megkeményedésre és merevségre testi és lelki síkon, számító, hideg.

Témája
-  A társadalmi  játékszabályok,  -  A korszellem,  -  Társadalmi  struktúrák  és  rendprincípiumok,  -  Felelősség, 
fegyelem és kötelességteljesítés

Motivációja
-  A közösségi  élet  rendjét  és  jogát  világos,  általános  játékszabályoknak kell  biztosítaniuk,  -  A fegyelem,  a 
munka, a teljesítmény és a célkitűzés képessége lehetővé teszik a feladatok megoldását függetlenül attól, hogy 
lelkesen vagy kötelességből teszik meg, - Kötelességteljesítés és teljesítménymotiváció 

Célja
- Az egyén személyiségét a közösség alá rendeli, - Az állam megszervezése, - Igazgatás, - A rend struktúrái és a 
szabályok mint a tájékozódás segítői, - Társadalmi elismerés és siker 

Tanulási feladata
- Lassú érés, - Ellenőrzés és fegyelem, - Felelősség, - Önkorlátozás azért, hogy elérjen egy célt, amely megfelel 
az általános elképzeléseknek

A Bak-szimbólum

  A három, egymással összekötött félkör, amely az idők folyamán különböző írásmódokon ment keresztül, a téli 
napforduló témáját  ábrázolják.  Ilyenkor  emelkedik fel  a  fény a  legmélyebb és  leghosszabb sötétségből:  az 
éjszakák  rövidülnek,  a  nappalok  hosszabbodnak.  Ez  megfelel  e  jegy  legbensőbb  hajtóerejének,  émely 
fáradhatatlanul  és  állandóan  átküzdi  magát  az  akadályokon,  a  sötétségből  a  fénybe.  Legyőzi  a  kezdeti 
nehézségeket és terheket - amely jellemző a Bak jellegű emberekre - és megtisztulva eléri a sikert, felemelkedik.
A szimbólum eredetileg egy mesealakot ábrázol, amelynek bakfeje és kígyóteste és halfarka van. Ez az ún. 



kecskehal  olyan lény, amely egyaránt tud élni a hegyekben, barlangokban, tengerben és a mélységekben. A 
kecskehal közelebb hozza ezen  ellentétek kapcsolatát. A vízből származunk, minden lét őstengeréből, geréből, 
amelyben káosz van, de különbségtétel nincs, minden egy és az individuális én-tudata még nem alakult ki. Az 
ember fejlődési és érési folyamata azonban a fénybe vezet, az égbe.
Mindkettő a tudat, a mindenséggel való újraegyesülés szimbóluma.
A megváltás  (Halak)  útja  azon  a  kapun  vezet  át,  amelyet  a  földi,  anyagi  valóság  képvisel.  Csak  ha már 
átjutottunk ezen a kapun és teljesítettük feladatunkat, amelyet az út ad nekünk, jutunk át a túloldalra, lépjük át 
a  „küszöböt”  (a  klasszikus  asztrológiában  a  Szaturnusz  a  „küszöb  őre”).  Itt  arra  tanít  az  Állatöv,  hogy az 
újraegyesüléshez és a spiritualitáshoz vezető út nem a világ és követelményeinek  megtagadásából áll, hanem 
éppen e követelmények és kötelességek elfogadásából és teljesítéséből.

A Szaturnusz szimbólum

  A Bakot szimbolizáló kecskehal kígyóteste is tartalmazza az örök körforgás üzenetét. „A végem a kezdetem” - 
mondja a kígyó, aki kör alakúvá tekeredik össze. A Bakban jelenik meg ismét a legyőzhetetlen Nap, vége lesz a 
sötétségnek A Szaturnusz jele a Jupiter szimbólumának egyfajta megfordulása: Itt az anyag keresztje, tehát a földi 
realitás, a múlandóság a lélekre nehezedik,  amely arra törekszik, hogy eloldódjon ettől  a valóságtól. Hétköznapi 
szinten úgy defmiálható a szimbólum, hogy a szabadon áramló érzések (Rák, Hold, félkör) korlátozva vannak, és 
teherként nehezedik rájuk az anyag, amelyhez testünk által kötve vagyunk Bak, kereszt). 
A Szaturnusz / Kronosz az idő és a sors istene, homokórát tart kezében. Gyakran ábrázolják öreg emberként kaszával, 
és ebben az értelemben a Szaturnusz szimbólum is egyfajta „görbe kés”, amely lehet kasza vagy sarló, ami arra 
utal, hogy minden,  ami a világban létezik: időben véges. Így a Szaturnusznak köze van a korhoz és a földi élet 
határaisemmi sem marad változatlanul. A Szaturnusz hoz is. Senkinek sem jut egy arasznyival több idő sem, 
mint ami ki van neki mérve (homokóra), és semmi sem marad változatlanul. A Szaturnusz megtanítja nekünk mit 
jelent az idő az anyagi világban: Megtanít térdet hajtani a földi múlandóság előtt. A fiatalságból érettség lesz 
és kor, ebből pedig halál, hogy egy új ciklus kezdődhessen. „A mindig előrehaladó idő szétrombolja a világot” 
-  mondja az  Upanishadok.  Az idő, amelyet  a Szaturnusz kaszás embere szimbolizál,  lebontó erő,  de egyben 
rámutat a láthatatlan világ örökké érvényes igazságainak és törvényeinek létezésére is. Ő a kezdettől való elindulás, 
de a hozzá való visszatérés is. A téli napforduló megfelel ennek a gondolatnak: az óév meghal, hogy megszü-
lethessen az új és a káosznak, lehetővé válik az újrakezdés. A halfarok arra utal, hogy ez a folyamat még csak 
most  indul  meg,  fontos  részek  vannak  még víz  alatt,  a  sötétségben.  Mitológiailag  a  Szaturnusz  az  Aranykor 
uralkodója is, ahol minden lehetséges.
Ebben  a  korszakban  bőség,  gazdagság  és  öröm  volt.  A Szaturnusz  tehát  nemcsak  az  aszkézist  tanítja,  az 
önkorlátozást,  a  fegyelmet  és  a  földi  mulandóságot.  Annak,  aki  megértette  és  elfogadta  az  idő  tanítását,  a 
Szaturnusz az érettség és a beteljesedés aranykorát ajándékozza.
Bármit is fejez ki a Szaturnusz horoszkópunkban, ő a tanító fizikai létünkben. „Kaszás ember”-ként azt üzeni 
nekünk: „Amit elvetsz, azt aratod.” A mítoszban Kronoszt letaszították trónjáról, miután ő is letaszította apját. A 
Szaturnusznak az  abszolút igazsághoz van köze, egy olyan mechanizmushoz, amely pontosan azt  hozza vissza 
nekünk,  amit  kiárasztottunk  magunkból,  amit  megtettünk.  Nem  lehet  kitérni  az  elől,  amit  a  Szaturnusz 
megkövetel tőlünk az életben. Ebben az értelemben szigorú tanító, aki hagyja, hogy szenvedjünk, hogy végre 
észhez  térjünk.  Ugyanakkor  megjutalmazza  minden  erőfeszítésünket,  minden  kitartásunkat  és  minden 
vállalásunkat, amit a megfelelő életterületekbe fektetünk, mégha nem is rögtön, hanem időnként hosszas, fáradalmas 
út után.
A Ji Csing 9. hexagrammja a „korlátozottság” (hsziao csu) leírja, hogyan éljük meg azokat az életterületeinket, 
amelyeket  a  Szaturnusz  áthat.  Az  ott  jelölt  hangulatot  akkor  érezzük  különösen  erősen,  ha  az  átmenő 
tranzitok (egy téma kiváltói)  aktualizálják az érintett területeket:* „A korlátozás előrelépést hoz magával. A 
nyugatról jövő sötét felhők nem hoznak esőt (megelégedés).” Kommentár: „Olyan,  mintha erős  impulzusait,  jó 
szándékát  és  komoly  terveit  valami  ismeretlen,  külső  részlet  sakkban  tartaná.  Néhány frusztráció  hatására 
minden elemet megláthat, amely ahhoz szükséges, hogy elérje célját  -  de mégsem illenek úgy össze a dolgok, 
ahogyan kellene. Bármivel is próbálkozik, meg lesz akadályozva abban, hogy valami jelentőset vigyen végbe. A 
hexagrarmn eredeti  szövege  szerint:  „Sűrű  felhők eső * nélkül”  -  kimondottan  kielégítetlen  állapot.  Mégis 
vannak  jelek,  amelyek  arra  utalnak,  hogy a siker  kicsi,  lágy javításokkal  elérhető.  Nagy terveket  most  ne 
szőjön. Most csak a legkisebb és leglágyabb befolyást tudja másokra gyakorolni. A pillanatnyi helyzetben lévő 
erők túl nagyok ahhoz, hogy kísérletezni lehessen velük. Legjobb, amit a korlátozás idejében tehet, hogy közel 
marad ahhoz a helyzethez, amit befolyásolni szeretne. Használja a barátságos meggyőzés erejét, hogy fenntartsa 
azt a befolyást, amellyel most nem rendelkezik. Csak így tudja  megakadályozni, hogy a pillanatnyi helyzet 
önállósodjon.  Hagyjon  figyelmen  kívül  minden  impulzust,  amely  erőszakos  változást  sürget...  Ebben  az 
időszakban nagyon keveset tud elérni a külvilágban. Mégis van kilátás a sikerre, ha sokáig visszatartja magát, 

* Forrás: R.L. Wing: Das illustrierte I Ging, Heyne Verlag, 1982



amíg a helyzet előnyös lesz tervei számára.”

A Szaturnusz horoszkópunkban arról ad felvilágosítást, hogy:
1. Milyen  a  kapcsolatunk  a  társadalommal,  milyen  általános  játékszabályokat  és  elvárásokat  tettünk 

magunkévá, és hol működik bennünk az a hang, amely mindig közli, hogy mások mit tesznek és mit nem 
(a külvilágnak való megfelelés).

2. Hogyan viszonyul hozzánk a társadalom (támogatja terveinket vagy korlátozza)?
3. Mely életterületeken és helyzetekben érezzük bizonytalannak, félénknek, kevésnek magunkat, hol élünk 

át újra és újra frusztrációkat és csalódásokat, hol tűnik úgy, hogy mindenki másnak jobb az élete, mint az 
enyém, és amiért sikeresebbnek és boldogabbnak tartom őket.

4. Mely  területeken  vagyunk  hajlamosak  saját  mértékeink  helyett a  társadalmét  vagy  egy  közösségét 
képviselni.  Azon  a  területen,  ahol  a  Szaturnusz  áll,  konfliktus  van a  társadalmi  és  individuális 
elvárások  között,  és  ott  vagyunk  hajlamosak  önállóság  hiányában  általános  értékeket  vagy  egészen 
egyszerűen családunk értékeit - mint eme értékek közvetítőjét - képviselni.

A Bak mitológiája

Gaia, a Föld a káoszból származott. Férfi nélkül hozta létre Uránoszt, az eget és Pontoszt, a tengert. Majd fiával 
párosodott és isteni titánokat szült, akikhez Kronosz/Szaturnusz is tartozott. A görögök halhatatlan óriásoknak tartották 
a  titánokat,  akik  az  ősidőkben  uralták  a  világot.  Uránosz  azonban  csúnyának  és  visszataszítónak  találta 
gyermekeit, és mindig  visszatolta őket Gaia testébe, amikor meg akartak születni. Gaia keserűen panaszkodott 
fiának Koronosznak, és rábeszélte, hogy harcoljon Uránosz ellen. Ehhez adott neki egy éles sarlót, amivel Uránoszt 
kasztrálta,  amikor az ismét anyjával  hált.  A lemetszett  genitáliák  véréből jöttek  létre  a  fúriák (erinniszek),  a 
bosszú istennői. 
Most Kronosz lett a világ ura. Azonban hamarosan ugyanolyan brutális és kíméletlen lett, mint apja. Felfalta 
minden gyermekét,  miután megszülettek,  és  azt  jósolták neki,  hogy egyik gyermeke ugyanúgy le fogja őt 
taszítani a trónról, ahogy ő az apját. Felesége, Rea azonban megmentett egy gyermeket, Zeuszt, akit anyjára, 
Gaiára bízott. A gyermek helyett egy pólyába burkolt követ adott Kronosznak, amit az fel is falt.
Amikor Zeusz felnőtt, feleségül vette az okeánida Métiszt, aki kérésére hánytatószert adott Kronosznak, amitől 
kihányta felfalt gyermekeit (Hesztiát, Hérát,  Demetert, Hádészt és Poszeidont). Testvéreivel együtt Zeusz harcba 
szállt Kronosz ellen, és győzött. Apja hatalmát megdöntötte és a Tartaroszba száműzte. Ettől kezdve Zeusz uralkodott 
a világ felett.
Kronosz mítoszában két alapgondolatot találunk: az egyik a régi rend megdöntése,  a  régi  megmerevedett  és 
újításra váró rendszerek megdöntése, hogy helyet csináljon a feltételek javításának. Itt Kronosz / Szaturnusz 
már a következő jegyre, a Vízöntőre utal. A Szaturnusz az asztrológiában a szilárdság, a hagyomány, a szó szerint 
alkalmazott törvény jelölője, amely nem tesz kivételt egyetlen esetben sem. Szaturnuszt Zeusz dönti meg, akinek 
római neve Jupiter, az asztrológiában kegyelmet, belátást és egyéni igazságszolgáltatást szimbolizál. A Szaturnusz 
és az Uránusz (Uránosz) szintén két erő, amelyek állandó váltakozásban kölcsönösen feltételezik egymást. Az 
éppen aktuálissal való szembehelyezkedés,  egy helyzet  megdöntése (Vízöntő/Uránusz,  lásd a  megfelelő 
fejezetet) egy  bizonyos idő múltán magával hozza a rendet és a stabilitást (Bak/Szaturnusz), amely lassan újra 
megmerevedéssel fenyeget. Ekkor ismét megújulásra van szükség, amelyből állandó körforgás keletkezik.
A szaturnáliák, az ünneplés, a téli napforduló tizenkét éjszakája alatt a monda szerint a holtak visszatértek az 
időbe,  és  az  emberek  egy  rituálét  végeztek  el.  Ennek  során  feláldozták  a  régi  királyt,  amely  az  eltűnő 
termékenységet jelképezte  és felavatták az új, fiatal királyt, amely a férfiúi és nemzőerőt szimbolizálta. Egy 
bakot (bűnbakot) feláldoztak a régi király képében, amelynek helyet kellett adnia az új életerőnek.
A másik alapgondolat, hogy azt aratjuk, amit elvetettünk. Kronosz erőszakkal és  jogtalanul ragadja magához a 
hatalmat,  és  ugyanúgy megdöntik  hatalmát,  mint  ő  apjáét.  Ez a  Szaturnusz törvénye: azt  kapjuk vissza,  amit 
adtunk,  tehát  mindennek,  ami  történik  velünk  valahol  a  múltbeli  döntésekben  és  cselekedetekben  megvan a 
gyökere.  Ha  tanulunk  a  jelenből  és  megpróbálunk  másképpen  bánni  a  dolgokkal,  akkor  jövőnk is 
megváltozhat.



Analógialáncolata

A Bak princípium megfelelői a különböző síkokon

Színei: Kék, mint a leghidegebb szín, amely nyugalmat, koncentrációt, önuralmat sugároz (sötétkék), fekete, antrazit, 
zöldes-fekete.
Illata: Fanyar-kesernyés.
Ízei: Keserű, fanyar (p1. fekete tea).
Formái és alakjai:  Szűkös, szigorú, formája és alakja csak a legszükségesebbre  szorítkozik, takarékos, sovány, 
keskeny, tartós, inas, csontos, stabil, erős kontúrok (az elhatárolódás princípiuma).
Növényei  általában:  Lassan  növekvő,  ellenálló,  kevés  virágú  növények,  olyan  növények,  amelyek  nehéz 
körülmények  között  és  árnyékban  is  megélnek;  moha,  páfrány,  borostyán,  repkény,  salátaboglárka,  kömény, 
mandragóra.
Fái, bokrai: Tűlevelűek (minimális levélzet), tuja, jegenyefenyő, tiszafa, tölgyfa, rododendron.
Gyümölcsei, zöldségei:  Zeller,  fekete gyökér,  dió, aszalt gyümölcs.  Virágai: Máriatövis, tárnics (encián), havasi 
gyopár, gallyak.
Fűszere: Só.
Gyógynövényei: Kömény, orbáncfű, boróka, szakállas zuzmó.
Állatai: Kis  igényű  állatok,  amelyek  nehéz,  szűkös  körülmények  között  is  megélnek;  igavonó  állatok,  erős 
páncélzatú állatok; kecske, birka, kőszáli kecske, szamár, öszvér, juhászkutya, holló, varjú, csóka, uhu, éjjeli bagoly, 
búbos banka, vakond, egér, tengeri csikó, krokodil, teve.
Anyagai: Bőr (a bőr mint határ és védelmi funkció), minden ásvány, különösen a  kövek és mészkő, ólom, szén, 
minden barna és fekete földfajta.
Ásványai, fémei: Ólom, gránit, szén, ónix, barna jáspis, obszidián.
Tájai: Sziklás, kopár, karsztos területek, hegyvidék, szakadékok, fjordok, gleccserek, tűlevelű erdők.
Foglalkozásai:  Stabilitást,  állhatatosságot,  biztonságot igénylő foglalkozások, amelyek állandó növekedést  és a 
felelősség vállalását kínálják; felemelkedést és szociális elismerést kínáló foglalkozások; karrierfoglalkozások, 
olyan foglalkozások, amelyek tisztán felismerhető törvényszerűségeknek vannak alávetve és struktúrát, rendezést 
követelnek meg; tapasztalatot és érettséget igénylő foglalkozások, bizalmi pozíciók, olyan foglalkozások, amelyek 
a privát élet alárendelését követelik meg a nagyobb teljesítmény és kötelességteljesítés  érdekében; egyértelmű 
beosztást nyújtó foglalkozások; állami állások, a családi hagyományból következő foglalkozások. Alkalmazotti 
foglalkozások,  igazgatási  pozíciók.  Pénztáros,  raktárkezelő,  levéltáros,  geológus,  történész,  csillagász, 
matematikus,  fizikus,  ásványszakértő,  agronómus,  statisztikus,  mezőgazdász,  tanár,  szociológus,  jogász, 
építőmester,  mérnök,  építész,  kőműves,  statikus,  építési,  városrendezési  irodák  alkalmazottja,  építési 
megbízott, talajkutató, bányász, tímár, fazekas, órás, konzervátor, politikus.
Hobbijai,  sportágai:  Ásványok  gyűjtése,  fazekasság,  hegymászás,  teljesítménysportok  (hosszútávfutás), 
akadályfutás, sífutás, állatidomítás.
Közlekedési eszközei: Vasút, villamos.
Lakóstílusa: Világos, inkább tárgyi berendezés, amely a munkaterületre, a berendezésre és a legszükségesebbekre 
szorítkozik (japán terek).
Napja: Szombat (angolul: Saturday = a Szaturnusz napja).
Társadalmi formái: Bürokrácia, totalitárius államok, osztályok, kasztrendszer.
Testrészei: Csontok, csontváz, térd, izületek, bőr, inak és szalagok, fogak, lép, haj.
Betegségei általában: Kristályosodási folyamatok, kőképződés, szklerózis, öregedési és zsugorodási folyamatok, 
hiánybetegségek, hajhullás, általában a krónikus betegségek.



VÍZÖNTŐ

Az Állatöv tizenegyedik jegye, 300°-330°

Szimbóluma:  Két párhuzamos hullámvonal, amely azt a vizet jelképezi, amit a vízhordó mitológiai alakja kiönt.
Évszaka: Tél dereka (január 20 -február 18.).
Minősége: Férfias-aktív, yang. Eleme: levegő. Fix, konszolidáló, konkretizáló jegy.
Uralkodója:  Uránusz. Másodlagos uralkodója:  Szaturnusz.
Háza: 11. ház (fix ház).
Az állatöv szemközti jegye: Oroszlán.
Üzenete /  kulcsszava:  Keresem az újat, a szokatlant, azt,  ami felrobbantja a normát. I Az ellenkezőjét teszem 
annak, amit elvárnak tőlem.
Tulajdonságai:  Idealista,  humánus,  szereti  az igazságot, lelkiismeretes,  erős etikai  és  morális  alapjai  vannak, 
liberális,  demokratikus,  előrelátó,  jövőorientált,  kutató,  tervező,  rendező,  objektív,  racionális,  logikus, 
találékony,  intuitív,  eredeti,  szellemes,  avantgarde,  keresi  az  új  és  szokatlan  ismereteket,  tapasztalatokat, 
kísérletező, szabadságszerető, független, a barátság az ideálja (a „választott” rokonság, a hasonló felfogásúak 
társaságát keresi). Ideálja a „Szabadság, Egyenlőség, Függetlenség”, eszméje a tökéletes világ.
De:  Szeretne  elhatárolódni  olyan erőktől,  mint  a  düh,  gyűlölet,  irigység és  az  ösztönök.  Elutasítja  az  emberi 
ösztönöket, átszellemült, fél az érzésektől és a  szenvedélyektől, menekül a szellemi-racionális világba, keresi a 
megfontolt  higgadtságot,  a  bölcsességet,  a  tökéletességet  és  szeretne  a  dolgok  fölé  emelkedni,  érdeklik  a 
humanitárius  célok,  az  emberi  jogok,  a  szociális  kérdések,  a  politika  és  a  nevelési  kérdések,  kiáll  a 
társadalomért,  csoportokért  vagy  olyan  célokért,  melyek  bizonyos  idealizmust  követelnek  meg. 
Hagyománytisztelete  (Szaturnusz  oldal)  gyakran  konfliktusba  keveredik  szabadságszeretetével  (Uránusz). 
Rugalmatlan, merev, nem mozgékony, igazság-fanatikus, világmegváltó és gáncsoskodó, az elveken lovagol, 
moralisztikus, merev ideológi ájú, mindenhol a reformot keresi, egyenjogúság, de csak szavakban, cselekvésben 
nem; teoretizáló, ő nem piszkítja be a kezét, türelmetlen, robbanékony, hektikus, ideges, kiszámíthatatlan, gyorsan 
elunja magát, semmi sem felel meg elképzeléseinek, önbizalomhiány, keresi az olyan csoportokat vagy társadalmi 
réteget, ahová általában az emberek tartoznak (a megfelelő klub, autó stb.) vagy szélsőségesen egyénieskedő 
(mindig mást akar, mint a többi).

Témája
- A normák átlépése, - Individualitás a társadalomban, - Individuális hozzájárulásával kiemelkedő egyén

Motivációja
-  A  vágy,  hogy  individuális  személyiségként  elismert  legyen,  és  feladatait  teljesítve  hozzájáruljon  a 
társadalomhoz, - A fennálló megújítása és reformja, - Elképzelés egy jobb világról, - Szellemi függetlenség, 
- Az ellenáramlat

Célja
- Egy jobb és igazságosabb világ, - Eleget tenni ideáljainak és mindannak, amit belső igazságként tapasztal meg

Tanulási feladata
- Az eszme és a valóság közti kontraszt, - A szellemi világ kibékülése az ember anyagi és érzéki természetével

A Vízöntő szimbólum

  A két hullámvonal a Vízöntő írásos jele. Keletkezése eredetileg a víz hullámaira vezethető vissza, ahogy 
az egyiptomi „víz” hieroglifán is három, egymás fölött elhelyezkedő hullám található.
A Vízöntő  mitológiai  képe  a  vízhordó  ember,  akit  -  elsősorban  az  egyiptomi  képeken  -  két  vizeskorsóval 
ábrázolnak,  amelyekből  kiönti  a  vizet.  A víz  az  intuitív  tudást  jelképezi,  a  vízhordó pedig azokat,  akik  egy 
magasabb, intuitívebb tudást árasztanak és megosztják embertársaikkal. Miután az ember a Bakban eljutott sikerei, 
szociális integrációja és elismerése csúcsára és megérett benne a szociális felelősségérzet, most szeretné
tapasztalatait  és  ismereteit  felhasználni  és  másokkal  megosztani,  hogy  egy  ideálisabb,  igazságosabb  világot 
teremtsen. Ez a világ ebből a tudásból merít és itt a  többiek is egyformán jól járnak. „Szabadság, testvériség, 
egyenlőség”  volt  a  francia  forradalom jelszava,  amely időben egybeesett  a  Vízöntő  urának (a Szaturnuszon 
kívül),  az  Uránusznak  a  felfedezésével.  A Vízöntő  kiönti  a  jobb,  tökéletesebb  világ  látomását,  amely  már 
megszabadult az anyagtól és a tökéletlenségtől.



A Vízöntő levegős jegy,  így inkább az ideák világában él, mint a konkrét hétköznapi valóságban. Elképzelése 
feltételezi a fennálló, az érvényes és a megőrzött dolgok (Szaturnusz / Bak) megjavítását és meghaladását. Így a 
Vízöntő jele utalhat az elektromos, a bizsergő, a felkavaró minőségre is, amely magában hordja az aktivitást és az 
eszmét is.

Az Uránusz szimbólum

   Az Uránusz bolygót  kétféleképp ábrázolják.  Az egyik  lehetőség,  hogy a  Nap szimbólumát (kör egy 
ponttal, mely a központosított tudatot jelzi) egy nyíllal együtt rajzolják meg. Ez azt jelenti, hogy a statikus, 
önnön  középpontjára,  individualitására  (Nap  /  Oroszlán)  irányulásból  egy nyíl  formájában impulzus  tör  elő, 
amely felfelé, az ég felé, a fény, a tudat és a jövő felé irányul.  Az Uránusz valami jövő- és iránymutatót akar 
kihozni saját szelleméből.
Az Uránusz másik ábrázolási módja személyiségünk két oldalát mutatja, a fizikait és a szellemi-spirituális oldalt. 
Ez a két oldal az anyag keresztjével van összekötve, azaz mindkét oldalúnkkal benne élünk az anyagi világban. 
A figura alatt álló tudati kör segítségével kapjuk meg azt a lehetőséget, hogy felismerjük ezeket az oldalakat és 
az anyagi valósággal való összefüggésüket és ezáltal új tudati szintre emelkedjünk.
Az Uránusz a szokatlan, excentrikus dolgok és a megszokottól, az elvárttól való eltérés bolygója. Felfedezését 
ennek megfelelő  körülmények kísérték.  Pierre  Lemoneth  francia csillagász tizenkétszer látta az Uránuszt az 
égen, mégsem hitte, hogy az egy bolygó. Ekkoriban a naprendszer még csak hét bolygóból állt, azt hitték, ez a 
végleges szám és még az asztrológia is a Szaturnuszt tartotta a Vízöntő urának.
Az Uránusz azonban felrobbantja a fennálló rendszereket. 1781-ben Friedrich Wilhelm Herschel  távcsövével 
egy zöldes objektumot látott, amelyet először üstökösnek vélt. A további megfigyelések során kiderült, hogy egy 
új  bolygóról  van  szó.  A naprendszerünkről  alkotott  eredeti  kép  egyszeriben  érvényét  vesztette.  Az  Uránusz 
felfedezése ezen kívül felrobbantotta  a nagyságrendről alkotott  elképzeléseket is, hiszen hirtelen megkétszerezte 
naprendszerünk ismert nagyságát: az Uránusz kétszer olyan messze van a Naptól, mint a Szaturnusz. Felfedezése 
egyszersmind megmagyarázott  bizonyos  furcsaságokat, amelyet más bolygók  keringésében tapasztaltak.  Így a 
bolygó  áttörte  az  addigi  elképzeléseket  és  egyidejűleg  új  ismereteket  és  tudati  emelkedést  is  eredményezett. 
Felfedezésével kapcsolatban a további különös az volt, hogy Herschel, akiről a bolygót először elnevezték, nem 
volt  csillagász.  Zeneprofesszor  volt  és  a csillagászat  csak  a  hobbyja  volt.  Később  a  Herschel  bolygót 
átkeresztelték  Uránuszra,  mivel  meg  akarták  őrizni  azt  a  hagyományt,  mely  szerint  a  bolygókat  a 
mitológia isteneiről nevezik el. A görög mítoszban Uránosz az ég istene. Az Uránusz felfedezésével egyidőben két 
nagy forradalom tört ki: a francia forradalom és az amerikai függetlenségi háború, de még az ipari forradalom is a 
maga drasztikus, tudományos-technológiai változásaival.
Általában azt  mondják  az  Uránuszról,  hogy ő  a  forradalmár,  a  lázadó,  a  felkelő,  minden  konzervatív  dolog 
ellensége. Az Uránusz alapelve azonban nem a lázadás és  a  futurizmus  -  bár sokszor  úgy tűnik  -  hanem a 
bevezetett, a fennálló és az általános norma ellenáramlata. Az Uránusz szeretné áttörni a status quo-t és változást, 
jobbítást és megújítást bevezetni - ebben az értelemben a jövő látomásának bolygója.
De ha a rendhagyó, a lázadó a hagyomány és a normák ellen van, akkor az Uránusz és a Vízöntő megmutatja 
konzervatív,  szaturnikus  oldalát.  Az  Uránusz  mindig  azt  akarja  megváltoztatni,  és  új  irányba  terelni,  ami 
életünkben éppen normális és szokványos, ami éppen benne van a levegőben.

A horoszkópban az Uránusz a következőkről adhat felvilágosítást:
1. Mely életterületeken élhetünk meg hirtelen felismeréseket, új, eredeti ötleteket és hol van erős vágyunk a 

változásra.
2. Mely területeken hajlunk arra, hogy elégedetlenek legyünk a status quo-val, és hol érzünk mély vágyat 

a jobbításra és tökéletességre.
3. Mely területeken és helyzetekben nem tudunk következmények nélkül belső megérzésünkre hallgatni, 

mely mindig  megsúgja  mi  az  igazi,  mi  a  valódi.  (Ahol  az  Uránusz  áll,  ott  abszolút  igazságot 
keresünk és ott van elképzelésünk egyfajta tökéletességről; ott keressük a mennyországot a Földön)

4. Mely életterületeken hajlunk a  szokatlan,  váratlan  cselekvési  módokra,  amelyek ellene  mondanak  a 
logikus és következetes gondolkodásnak.

5. Mely életterületeken  vehetjük  át  az  éllovas  szerepét  a  társadalomban  és  környezetünkben,  azaz  hol 
találunk szokatlan, kísérleti megoldásokat a problémákra és témakörökre.

6. Mely területeken jelentkezhetnek életünk során valamikor eddig elhanyagolt és  elnyomott dolgok és 
érzelmek.

A Vízöntő mitológiája

A Vízöntő ura a Szaturnusz és az Uránusz és a görög teremtés-mítoszban mindkettő ellenjátékos.



Kezdetben káosz uralkodott. Ebből a káoszból született Gaia, a Föld Anya. Gaia szüli meg Uranoszt, az Eget és 
egybekél vele. Uranosz tehát egyben fia és hitvese. Uranosz neve „Eget” jelent, ő az égisten, ő uralkodik a széles 
égbolton és a ragyogó csillagokon.
Az  ég  minden  éjjel  leereszkedi  a  földre  és  sok  gyermeket  nemz  vele.  Gaia  világra  hozza  a  titánokat 
(halhatatlan óriások) és a küklopszokat (egyszeműek) és még sok százkarú és -szemű szörnyet.
Uranosz  szörnyűnek  és  visszataszítónak  találja  gyermekeit.  Semmiképpen  sem  olyanok,  mint  amilyennek 
elképzelte őket. Ezért gyermekeit visszatolja Gaia testébe, amitől az haragra gerjed. Egy napon Gaia elhatározza, 
hogy bosszút áll,  és  egyik  gyermekének Szaturnusznak  ad  egy sarlót,  hogy kasztrálja  apját.  Amikor egyik 
éjszaka  Uranosz  ismét  leereszkedett  Gaiara,  Szaturnusz  előjött  és  kasztrálta  Uranoszt.  A levágott  falloszból 
néhány vércsepp a földre hullott és abból keletkeztek a fúriák. Szaturnusz a tengerbe dobta a levágott falloszt és a 
felcsapó habokból született meg Aphrodite / Vénusz, a szépség és szerelem istennője; Szaturnusz pedig átvette a 
világhatalmat.
Ez  a  mítosz  több  olyan témát  is  tartalmaz,  ami  az  emberi  lélekben  működik:  elégedetlenség  a  megteremtett 
dolgokkal,  amelyek  mindig  kevesebbek,  mint  az  eredetileg  elképzelt.  Harc  az  öregek  és  fiatalok  között,  a 
megőrzés és változtatás között, harc a konvenciók és az ember individualitása között. Uranosz az ég, a föld, a levegő 
és a szellem istene. Székhelye nem a föld és nem a földi realitás. Hasonlóképpen az uránikus ill. Vízöntő jellegű 
emberek kevésbé  élnek testükben vagy érzelmeikben,  inkább szellemükben.  Helyre  van  szükségük  (a  széles 
égbolt), és mivel a Vízöntő fix levegő, eszméik és ideáljaik is nagyon tartósak.
Uranosznak volt egy ideális elképzelése megszületendő gyermekeiről. A szellemben, elképzeléseinkben valóban 
minden lehetséges: az ideális kapcsolat,  az ideális foglalkozás, az ideális politikai rendszer. Abban a pillanatban 
azonban,  amikor az  eszme  konkretizálódik,  tehát  alakot  nyer  az  anyagi  világban,  beleütközik a határokba,  a 
korlátozásokba. Az égisten, Uranosz mítoszában megtalálható a tökéletesség és tisztaság utáni Vízöntő-törekvés, 
amely  minden  realizált  dologban  konfrontálódik  az.  anyagi  világ  tökéletlenségével  és  mindazzal,  ami  itt 
lehetséges. A I gyakorlati valóság nem felel meg elképzeléseinek.
Prometheusz, aki ellopta a tüzet az embereknek és ezért szenvednie kellett, a ! Vízöntő másik arca. Története egy 
mély, emberi dilemmát tükröz: egy közelebbről nem meghatározott büntetéstől való félelem, olyan büntetéstől, ami 
akkor következik be, ha többet teszünk - úgymond Isten akarata ellen -, mint amit az tudatosságban, fejlődésben és 
szabadságban nekünk megenged. Prometheusz ellopta a tüzet az égből és elhozta az embernek, akitől Zeusz azt meg 
akarta tagadni. A tűz a  fény, fel/megismerés, tudatosság szimbóluma. Az emberiség szimbolikusan a tűz  által 
részesedik az isteniben. Prometheuszt utolérte Zeusz könyörtelen büntetése: egy sziklához láncolva kell végtelen 
kínokat  szenvednie.  Egy sas mindennap  megeszi  a máját,  ami éjjelente újra  kinő. Asztrológiailag  a máj a 
Jupiterhez, a belátás, a magasabbrendű tudás és megértés bolygójához tartozik. (A májbetegségek és bűntudat 
összefüggése! - a ford.)
A keresztény mitológia is ismeri a megismerésért járó büntetést: Ádámot és Évát kiűzik a paradicsomból, mert 
ettek egy almát a tudás fájáról. Ezzel elvesztik a paradicsomi ártatlanságot és a tökéletes egységben, védettségben 
lévő életüket - és megkezdődik fejlődésük útja.



Analógialáncolata

A Vízöntő princípium megfelelői különböző síkokon

Színei: Hűvös, tiszta vagy fémes színek, irizálóak vagy szinte elektromos töltésűek, jégkék.
Illatai: Illékony, élénkítő, mesterséges, szintetikus illatok.
Ízei: Szokatlan, egyedi, egzotikus, mesterséges, („műanyagszósz”).
Formái, alakjai:  Excentrikus, futurisztikus,  szokatlan, szürrealista, absztrakt, középpont nélküli, centrifugális, 
cikk-cakkos vagy hullámvonalas.
Növényei általában: Bizarr növények, magasba növő, a talajból feltörekvő vagy léggyökeres növények.
Fái, bokrai: Magasra növő, karcsú formájúak: vörösfenyő, erdei fenyő, bambusz.
Zöldségei, gyümölcsei: Chickorée, kenyérfa gyümölcs, kiwi.
Virága: fagyöngy.
Fűszerei: Keserű mandula, kápri.
Gyógynövényei: Komló, orbáncfű, angyalgyökér, somkóró, gólyaorr (geránium).
Állatai:  Madarak vagy általában a levegő állatai,  bohókás, fura állatok,  zsiráf, kenguru, zebra, afgán agár, 
pekingi pincsi, jégmadár, gólya, fácán, papagáj, kolibri, pulyka.
Anyagai: Szintetikus ásványok, műanyag, üveg, azbeszt.
Ásványai, fémei: Aquamarin, uránium, bauxit, rodonit, türkiz, alumínium, cink.
Tájai: Fennsíkok, bizarr, inkább hegyes tájak, gejzírek.
Foglalkozásai:  Minden  olyan  foglalkozás,  amely  lehetővé  teszi  az  elkülönülést  és  helyet  ad  az 
individualizmusnak  -  nem  konvencionális,  szokatlan  vagy  jövőorientált  témájú  foglalkozások  -  olyan 
foglalkozások  ahol  szükség  van  a  jövő  tendenciáit  megérző  képességre,  eredetiségre,  szervezőkészségre  és 
intellektusra, olyan foglalkozások, amelyek csoportmunkát követelnek meg, de bizonyok mértékig szabadságot és 
függetlenséget is biztosítanak, idealisztikus célú foglalkozások (hozzájárulás a világ megjavításához), technikai 
foglalkozások,  mérnök,  számítógép-szakember,  technikus,  rádió-,  elektronikai  vagy  villamos  szakember, 
informatikus, repülőgép-technikus, feltaláló, pilóta,  stewardess, űrhajós, távírász, konstruktőr, foglalkozások a 
sajtóban  és  könyvkiadásban,  karikaturista,  varietéművész,  filmrendező,  asztrológus,  neurológus,  pszichiáter, 
gazdaságteoretikus, szociális munkás, várostervező.
Hobbijai,  sportágai:  Számítógépes  játékok,  elektronikus  játékok,  modellezés,  sárkányrepülés,  cirkusz, 
avantgarde művészet, sci-fi, abszurd színház (minden elidegenítési effektus).
Közlekedési eszközei: Repülőgép, rakéta.
Lakóstílusa: Eredetitől a fura dekorációig, modern vagy futurisztikus tárgyak, magas plafon, sok fény, levegő, tér.
Napja: Szombat (az angol Saturday-ből, a Szaturnusz napja).
Társadalmi formái: Szociális állam, tendencia a szocializációra és a jogi egyenlőségre, technokrata társadalom.
Testrészei: Központi idegrendszer, alsó lábszár, vádli, boka, bokaizület, agyhártya, gerincvelő, hipofizis, ritmika.
Betegségei  általában:  Idegbetegségek,  ritmuszavarok,  gerincvelő-bántalmak,  bokatörés,  balesetek,  kólika, 
általában a testi funkciók lefolyását megakasztó mindenféle betegség.



HALAK

Az Állatöv tizenkettedik jegye, 330°-360°

Szimbóluma:  A két félkör, amelyet egy vonás köt össze, két halat szimbolizál. Az egyik a kozmosszal, az eredeti 
Egységgel való újraegyesülés felé úszik, amelyből minden származott és amelyben a egyén felolvad, hogy 
ismét az Egész része legyen (12. ház). A másik hal az individuális ember újjászületése irányába úszik, amely 
egyéni, „elválasztott” részként válik ki az Egészből, hogy megélje önállóságát (I. ház).
Évszaka: A tél vége (február 19-március 20.).
Minősége: Nőies-befogadó. Eleme: víz. Labilis, változékony, hasonuló jegy.
Uralkodó bolygója:  Neptunusz. Másodlagos uralkodója: Jupiter.
Az Állatöv szemközti jegye: Szűz.
Üzenete / kulcsmondata: Hiszek.
Kulcsszavai: Megváltás. Egység mindennel.
Tulajdonságai:  Gazdag fantáziájú, folyékony, mozgékony, változó, sokoldalú, művészi, muzikális, romantikus, 
hangulatember,  érzelmekben  és  álmokban  gazdag,  beleérző,  együtt  érző,  áldozatkész,  finom  érzésű, 
érzékeny, sérülékeny, puha, engedékeny, befolyásolható, védtelen, előre megérzi az eseményeket, „a 
belső  hang”,  intuitív,  alkalmazkodó,  passzív,  hagyja  hogy  megtörténjenek  a  dolgok,  alázatos,  hívő, 
megbízható, naiv, gondtalan. „Az élet majd elrendezi”. Szociális érzékű, szereti az embereket és az állatokat, 
igazságérzete jól működik. Vágyódik a megváltás és a mindent egyesítő végső igazság után. Hiánya  van a 
lehatárolódásból, én-tudatból, kontúrok nélküli, folyékony határai vannak, sodortatja magát. „Minden igaz és 
semmi sem abszolút; az igazságnak sok arca van.” Menekül a korlátozottság, a tiszta rend és struktúra világából. 
Le akarja győzni a földi lét korlátait, el akar veszni a kozmoszban. Álom és valóság: „Az élet mint álom” és 
„az álom mint az élet”,  az „oktalan”,  a  „világfájdalmas”, a „segítő szindróma”, a „megmentő szindróma”. 
Képes saját érdeke  nélkül is cselekedni. Hagyja szétfolyni az életet. „A csoda keresése”. Nehézségei vannak a 
mindennapokkal és a gyakorlati élettel. Kikerüli az akadályokat,  gyorsan elmenekül, megfoghatatlan, szereti a 
névtelenséget, álcázza magát,  nem feltűnő. Ingatag, kaotikus, struktúrátlan, petyhüdt, félős, pánikoló, nem  tudja 
megvédeni magát a visszaélésekkel szemben, erőtlen, gyenge. Hiánya van vitalitásból, feszítőerőkből (pl. gyenge 
izületi szalagok), gyenge izomtónusú, a személyiség feloldódása / felbomlása, lelki kábaság, kevés kapcsolata van 
saját  szükségleteivel  és  ösztöneivel,  tétlen,  határozatlan,  slampos,  szervezetlen,  becstelen,  amorális,  korrupt, 
függőségi betegségre hajlamos, becsapás, álcázás. Illúziókba ringatja magát vagy másokat. Akaratgyenge, könnyen 
elcsábítható,  gerinctelen,  gyenge  megvalósító  képessége  van,  kritikátlan,  hiánya  van  identitásból,  az  „én” 
felbomlása ill. vonakodik kifejleszteni egyéniségét, „a környezete tükre”.

Témája
- Az előtérben szereplő dolgok feloldása, - A dolgok mögött rejlő összefüggések felfedezése, - A nyilvánvaló 
dolgok megkérdőjelezése

Motivációja
- Az igazság keresése, - A világi szenvedésektől való megszabadulás és megváltás

Célja
- Az igazság, a szabadság és minden létező egysége, - Az illúziók feladása, - A lét értelmébe vetett bizalom

Tanulási feladata
- A lehatárolt, individuális Én felépítése, - Személyes identitása megtalálása és annak felismerése, hogy ez csak 
egy átmeneti forma, egy időben korlátozott jelenség, amelynek feladata van a földi létben

A Halak szimbólum

  A Halakat két  félkörrel ábrázolják,  amelyeket  egy vonás köt  össze. A két  félkör  -  amely szimbolikusan a 
léleknek felel meg  -  úgy is értelmezhető,  mint érzelmi odafordulás két különböző pólus felé: Odafordulás a földi 
világ felé, annak örömei, szenvedései és vágyai felé, amelyet az Ascendens (Kos,  I. ház) kezdetével kell 
megtapasztalni.  És  odafordulás,  visszacsatlakozás  (religio)  az  istenihez,  a  forráshoz,  amelyből  minden  élet 
származik és amelyet emberi nyelv nem tud leírni.
A Halak a termékenység és a nemzés egyik szimbóluma. A Korán így ír: „Minden élet a vízből származik”. A víz 
és a benne élő hal minden élet kezdetének és fennmaradásának jelképe. Víz nélkül semmi sem marad életben. A 



víznek  kapcsolata  van  az  anya-  és  Holdistennőkkel,  akik  ugyancsak  a  termékenységet  szimbolizálják.  A 
szerelem és a termékenység istennőinek hal áldozatot mutattak be.
A mélypszichológiában  a  víz  a  tudattalant  szimbolizálja,  a  Halak  pedig  a  személyiség  mély  rétegeinek 
tartalmát. Ez csak álmokban, meditációban vagy olyan pillanatokban elérhető, amikor „normális” érzékelésünk 
függönye föllebben. A hal azonban hidegvérű állat is, ezért a régi hit szerint nem kínozzák forró szenvedélyek. A 
kereszténységben  az  ember  szent  keresztségének,  feltámadásának  és  halhatatlanságának  szimbóluma.  A 
keresztény üldözések idején titkos ismertetőjegy volt. Jézus Krisztus Isten Fiának görög neve kezdőbetűiből 
képezték  az  ikhtüsz  (hal)  szót,  amelyet  a  korai  kereszténységben Krisztus  szimbólumának  tartottak.  A halat 
általában szerencse szimbólumnak tartják, amely határtalan lehetőségeket hord magában.
Mitológia háttere ugyanolyan kettős, mint maga a Halak szimbólum: Egyrészt a vallási tisztelet és a megváltás 
szimbóluma, másrészt kapcsolatban áll a termékeny  természettel és a nemzéssel, így bizonyos összefüggésben 
tisztátalannak és bűnösnek is tekintik. Van egy további kapcsolat is a Halak szimbólum két felével: az egyik fele 
bele  akar  merülni  a  földi,  testi  örömökbe,  a  másik  fele  a  földi  léttől,  annak  korlátaitól,  szenvedéseitől  való 
megváltás után vágyakozik.

A Neptunusz szimbólum

  A Neptunusz írásbeli szimbóluma két félkört tartalmaz, amelyeket középen egy meghosszabbított kereszt köt 
össze. Ez a kép megfelel a kettős  Jupiter szimbólumnak és Neptunusz tengeristen szigonyával is azonosítani 
lehet.  A részletesebb  ábrázolásokon gyakran  található  még a  vonalak  végén nyíl  is,  így a  kép még jobban 
hasonlít a szigonyra. A Neptunuszt 1846. szeptember 23-án fedezte fel Johann Gottfried Galle német csillagász. 
A francia  Urbain Jean Joseph Loverrier  és az angol  John Couch Adom  már korábban is kiszámították, hogy 
lennie kell még egy bolygónak, az Uránuszon túl is, mivel pályája bizonyos szabálytalanságokat mutatott.
A Neptunusznak kékes-zöld színe van és kontúrok nélküli, elmosódó felszíne.  Csak a legerősebb távcsövekkel 
figyelhetők meg ezek a tulajdonságok.
Időben a Neptunusz felfedezése olyan újdonságokkal járt, amelyek megfelelnek témaköreinek: Felhasználták a gőz 
erejét,  hogy gépeket,  hajókat,  vonatokat  hajtsanak  meg vele.  Gázlámpával  világítottak,  fájdalomcsillapításra 
pedig bódító szereket használnak. Nagy érdeklődés mutatkozott az okkultuzmus iránt: divat lett érdeklődni a halál 
utáni élet, a spiritualitás, a tisztánlátás és a hipnózis iránt, továbbá sok helyen szeánszokat tartottak.
A vallási  élet  újra  fellendült  olyan  egyesületek  révén,  mint  a  Teozófiai  Társulat  -  amelyből  később  az 
antropozófia kifejlődött  -  és a Keresztény Tudomány (Christian Science). A szociális életben megnőtt a szegények, 
betegek és rászorultak iránti segítőkészség; kórházakat, otthonokat építettek. Neptunusz a római tengeristenről 
kapta nevét. Ahogy a tenger állandóan változik, nincs szilárd formája, körvonala, úgy a Neptunusznak is  ahhoz 
van köze, ami megmagyarázhatatlan, felfoghatatlan és árnyszerű. Neptunusz feladata, hogy feloldja a határokat, 
átjárhatóvá váljon és  olyan világgal hozzon kapcsolatba  bennünket, amely a nyilvánvaló, megfogható és anyagi 
világ mögött rejlik. Neptunusz kapcsolatban van az álmokkal is, ezért éppúgy vonatkozik ideáljainkra, álmainkra, 
elképzeléseinkre, mint illúzióinkra, önbecsapásainkra vagy mások becsapására.
Neptunusz ott áll horoszkópunkban, ahol hajlamosak vagyunk átadni magunkat fantáziánknak, ahol a realitás elől 
menekülünk vagy ahol bizonyos részeinket becsapjuk és áthatolhatatlan köddel vesszük körül.  Neptunusz az 
abszolútot,  a  legmagasabb  realitást,  a  tökéletes  beteljesülést  keresi,  ami  nem evilági.  Ha horoszkópunkban a 
kapcsolatokra vonatkozik, akkor ott hajlamosak vagyunk idealizálni az embereket, ahelyett, hogy tisztán látnánk 
őket (vagy magunkat is). Ahol Néptus  áll, ott elmenekülünk a szürke hétköznapoktól,  keressük a „jó tündért”, a 
„Megváltót”, aki kisegít minden bajból.
Másrészről Neptunusz magasabb érzékelési képességet is ad, az összefüggések felfogását, de ez rejtve marad 
azok számára, akik nem akarják  megélni ezt az energiát. Ahol Neptunusz áll, ott együttérzőek, beleérzőek és 
önzetlenek lehetünk. Itt vannak művészi vagy gyógyító képességeink is, és az az adottságunk, hogy az általánostól 
eltérő igazságokat is átengedjük magunkon. A Neptunusz  és a Halak megtanítanak a valóságot úgy elfogadni, 
amilyen az valójában, és nem olyannak, ahogy azt intellektusunkkal elképzeljük. Az intellektus ugyanis csak azt 
tudja elfogadni, ami vagy megfogható vagy logikailag levezethető (Szűz). A HalakNeptunusz és a Szűz-Merkúr 
ellenpólusok megtanítják az egyensúlyt az analitikusracionális világ - amely a biztonságot a megfoghatóban látja 
-  és a között a  képesség között, hogy rábízzuk magunkat az élet áramlatára. Ekkor találjuk meg a  biztonságot  a 
káoszban is, a nem egyértelmű, a nem megfogható dolgokban is és ezzel a hit és megérzés területén.
A Neptunusz megtanít elvállalni azt a felelősséget, amely abból származik, hogy mindenki felelős azért, ami 
történik  vele,  és  amely  azon  a  hiten  alapul,  hogy  a  nagy  egésznek  meg  kell  változnia,  ha  a  részek 
megváltoznak: egy zárt rendszerben az alkotórészek minden változása az egész rendszer megváltozását vonja 
maga után jó és rossz értelemben egyaránt.

Neptunusz a horoszkópban arról ad felvilágosítást, hogy:
1. Hol  van  a  legfinomabb  érzékelő  képességünk  és  a  legerősebb  átengedő  képességünk, 

befolyásolhatóságunk, valamint a mindent átfogó szeretet és odaadás képessége bennünk,



2. Hol vagyunk hajlamosak megbénítani szükségleteinket, vágyainkat, ösztöneinket, és hogyan rejtjük 
el ezeket mások elől,

3. Mely életterületeken kell harcolnunk bizonytalansággal, átláthatatlansággal,  csalódásokkal és az 
áldozathozatal  szükségességével.  Mely  területeken  vagyunk  hajlamosak  a  menekülésre  vagy  a 
dolgok kikerülésére. Személyiségünk mely területeit vesszük körbe sűrű fátyollal és feledéssel,

4. Mennyire  tudunk  egyértelmű,  tisztán  körülírt  véleményt  és  állásfoglalást  kialakítani,  és  mely 
területeken vagyunk differenciátlanok és hol nincsenek körvonalaink,

5. Hol  vagyunk hajlamosak  illúziókra,  becsapásokra,  csalásokra,  légvárak  építésére,  romantikára  és 
idealizálásra,

6. Mely területeken van meg az a képességünk, hogy valóban feloldódjunk, feladjuk önmagunkat és az 
ellenőrzést s igazi bizalmat, odaadást alakítsunk ki (Neptunusz ott áll, ahol mély vágy él bennünk a 
feloldódás, a felejtés, a határok felszabadítása, egyedüllétünk és izoláltságunk legyőzése iránt),

7. Mely  életterületeken  törekszünk  szellemi-ideális  életcélok  elérésére,  és  hol  kell  alternatívákat 
találnunk az eddigi formákra, hol van szükségünk tudati változásra, hol kell felfedeznünk a mögöttes 
okokat és fellebbenteni a fátylakat.

A Halak mitológiája
A Halakhoz tartozó számos mítosz közül a tengerről szólók mutatják be legjobban a Halak igazi lényét.
A görög mondavilág tenger istenei rendelkeznek a prófécia és az átváltozási  képesség 
adományával. A korai istenségek közül hármat lehet megemlíteni: Phorkyszt, Proteuszt és 
Néreuszt, de nem egyértelmű, hogy ez a három megnyilvánulási forma vajon egyetlen 
isten volt vagy valóban három. Homérosz halios géronnak  nevezte őket: ,- a tenger 
öregjei". Sokféle monda kapcsolódott hozzájuk,  és az elbeszélésekben gyakran valóban 
„a tenger öregjei”-ről van szó. Homérosz  az Odüsszeiaban  elbeszéli  Proteusz  történetét, 
amely a legegyértelműbben van  összeköttetésben  a hallos géron  elnevezéssel: Proteusz 
őrizte a fókákat és  Poszeidon tengeri  teremtményeit.  Jövendőmondó képessége is volt, 
amit nem  szívesen használt,  és megpróbálta elkerülni  a kérdéseket úgy, hogy számos 
alakot öltött magára. Volt egy Eidothea nevű lánya. A lány elárulta őt Meneláosznak, Spárta 
királyának,  aki  miután  legyőzte  Tróját  és  haza  akart  térni,  sok  országban  végül 
Egyiptomban  -  szenvedett  vereséget.  A  király  találkozott  Eidotheával,  aki  azt  mondta 
neki*: „Van a tengernek egy öregje, aki megmondja az igazságot. Ő Egyiptom tengerének 
öregje, a halhatatlan Proteusz. Pontosan ismeri a tenger mélységét és most Poszeidonhoz 
tartozik.  Ha  meglesnéd  és  elfognád,  akkor  megmutatná  neked  az  utat  hazafelé,  és 
megmondaná meddig tart még az út. Ha akarod azt is megmondja neked, hogy mi minden 
történt házadban, mialatt távol voltál.”  Meneláosz, aki már hosszú ideje hiába kereste a 
hazafelé vezető utat, megkérdezte, hogyan leshetné meg az öreget anélkül, hogy az 
előre megtudná. Eidothea pontosan elmondta hogyan megy el Proteusz minden nap a 
rábízott  fókák  csapatával:  Először  megszámolja  őket,  majd  lefekszik  közéjük  aludni, 
ekkor lehet őt elkapni - mondta a lány -, de Meneláosznak erősen kell fognia, bármennyire 
is el akarna menekülni vagy bármilyen alakot is venne fel „Csak akkor engedheted el és 
kérdezheted meg az öreget, amikor ugyanabban az alakban kezd el kérlelni téged, ahogy 
szemeid előtt elaludt...” Meneláosz követte Eidothea tanácsát,  és amikor  megpróbálta 
elfogni a tenger öregjét, Proteusz egy oroszlán, egy kígyó, egy  párduc, egy vadkan, 
egy fa, egy leopárd, egy disznó és végül a víz alakját öltötte magára. Meneláosz azonban 
szorosan tartotta, bármilyen alakot is vett fel, és végül Proteusz megmondta az igazságot 
mindarról, amit Meneláosz tudni akart. Hasonló történet szól Néreuszról, a tizenöt tengeri 
nimfa apjáról is: Héraklésznak a delphoi jóslat szerint tíz hőstettet kellett véghez vinnie 
bűnei miatt (v.ö. „Az Oroszlán mitológiája” c. fejezettel), de Eurüstheusz nem érte be két 
hőstettel és még kettőt adott Héraklésznak. Ezek közül az egyik az volt, hogy hozza el az 
aranyalmákat a heszperidák kertjéből.  Héraklész bolyongott,  majd végül  Néreusztól 
kért  tanácsot.  Néreusz  is  megpróbált  számos  alakot  ölteni  előtte,  hogy  kikerülje  a 
válaszadást, de Héraklésznak végül sikerült megfognia és arra kényszerítenie, hogy szóba 
álljon  vele  és  válaszoljon  kérdéseire.  Ahogyan  a  tenger  állandóan  változtatja  alakját, 
állandóan folyik és formátlan, ugyanígy változtatják alakjukat könnyedén a tenger istenei 
is. Csak akkor mondják meg, amit tudnak, ha az ember rákényszeríti őket. Nem lehet őket 
megfogni. Átváltozási képességük folytán mindig kisiklanak kezeink közül és végül meg 
kell  kérdeznünk, kik is ők igazából...  Gyakran úgy tűnik,  hogy még ők sem tudják, 
mivel egyik alakjukat sem részesítik előnyben. A Halak embernek gyakran van színészi 

* Idézet Karl Kerényi: Die Mythologie der Griechen, dtv, 1966



képessége,  mert  tudatában  elméletileg  minden  szerep  és  minden  létezési  forma 
lehetséges.  Úgy  tűnik  azt  mondják:  „Ne  fogjatok  meg,  ne  határoljatok  le,  ne 
kényszerítsetek arra,  hogy körvonalakat vegyek fel,  hogy szembeszálljak az élettel  és 
válaszoljak  kérdéseitekre!”  Ahogyan  Proteusz  és  Néreusz,  ők  is  ide-oda  folynak  a 
lehetséges  egzisztenciák  és  pozíciók  között,  és  sem  ők  sem  mások  nem  tudják 
meghatározni  végleges  formájukat.  Csak  aki  elég  sokáig  tartja  fogva  őket,  aki 
végignézi minden átváltozásukat, annak van esélye, hogy tényleg megfogjon valamit, 
ami a lényeget hordozza magában. „Semmi sem igaz és minden igaz” - üzenik a tenger 
istenei,  és csak annak van kilátása, hogy közelebb kerüljön a Halak  igazságához,  aki 
eléggé  nyakas.  Az  a  hajlamuk,  hogy  a  valóságot  legalább  egy  ideig  elkendőzzék, 
megmagyarázza miért tartozik a kábulat, a csalás, a hazugság a  Halak és a Neptunusz 
területéhez.
A tenger  istenei  egyetlen  formájukat  sem  hordják  kizárólagosan.  Átváltozásukkal  a  megjelenési  formák 
sokaságát tudják felmutatni. A Halakban é1 a forma korlátozottságának tudata, amely mindig csak az egész 
egy  szeletét  tudja  feltárni.  A  materializálás,  tehát  egy  megfogható  alak  felvétele  azt  jelenti,  hogy egy 
formát  választunk  egy  másik  helyett.  Ezzel  a  forma  egy  időre  -  legalábbis  normál  tudatunkon  belül  - 
megszilárdul és nem lehetséges egy másik forma megjelenése. Ha fehér embernek születünk Európában, akkor 
ezzel egyidőben ki van zárva, hogy fekete afrikainak szülessünk.
Az Állatöv utolsó szakaszában rejlik az a tudás, hogy a forma nem felel meg a teljes tartalomnak és „a tízezer 
dolog” - ahogyan a buddhisták a világot nevezik - mögött végső egység létezik, amely túlmutat az anyagon. A 
Halak természetétől idegen a megszilárdulás, a specializálás, az egyértelműség. Mélyen legbelül é1 bennük a 
tökéletes, ideális világ utáni vágyódás és az elveszett  Paradicsomra való visszaemlékezés. Ebből adódik egy 
többé-kevésbé tudatos elutasítása annak, hogy egyáltalán megszülessenek. Ezt a születést - ha már a fizikai nem 
kerülhető el  -  legalább  lelkileg  olyan  sokáig  szeretnék  halasztani,  ameddig csak lehet,  ezért  a  „gyermeki 
ártatlanság”  sokáig  megmarad  bennük,  a  szükséges  individualizáció  kárára.  Proteusz  és  Néreusz  a 
visszautasítást, a megtagadást tükrözik, mivel ki akarják kerülni a kinyilatkoztatást,  a dolgok tisztázását  és a 
megszilárdítást. A mindkettőjükben meglévő mediális képességet, ameddig csak lehet megtagadják az embertől. 
A delphoi jóslatok sem voltak tiszták és egyértelműek, ezért különféleképpen lehetett magyarázni őket.

Analógialáncolata
A Halak princípium megfelelői a különböző síkokon

Színei: Tengerzöld, kékeszöld, pasztell színek, akvarell színek, batik.
Illatai: Kábító, narkotikus; füstölő illat, tömjén; a sós víz illata.
Ízei: Kevert, meghatározhatatlan, vegyszeríz, fűszertelen, halolajíz, az eredeti ízt elfedő fűszer, ostyaíz.
Formái és alakjai: Folyékony, körvonalak nélküli, puha, árnyszerű, áttetsző, formátlan, elmosódott, leplezett.
Növényei általában: Vízi növények, algafajták, hallucinogén növények, törékeny, kevésbé ellenálló növények.
Fái, bokrai: Fűzfa; jázmin.
Zöldségei, növényei: Rizs, algák, spárga, szójabab, görögdinnye, papaya, tök.
Virágai: Vízirózsa, mimóza, liliom.
Fűszerei: Vegyes fűszerek, amelyek elfedik az eredeti ízt.
Gyógynövényei: Hólyagos moszat, őszi kikerics, kakaócserje, kólafa, írlandi moha, golgotavirág.
Állatai: Olyan halfajták, amelyek formájukat tekintve átmenetet képeznek a növények és az állatok között (tengeri 
kökörcsin,  ostoros állatkák);  finoman  tagolt  állatok;  egysejtűek;  plankton,  medúza,  csikóhal,  kagyló,  nemes 
kócsag,  kétéltűek,  díszhalak;  lepényhal,  érdes  lepényhal,  paradicsomhal,  ezüstös  ősrovar  (cukroska),  vízi 
madarak (sirályok).
Anyagai: Vegyszerek és festékek; üveg.
Ásványai, fémei: Bizmut, kalcedon, titánvasérc.
Tájai: Víz alatti tájak („Atlantisz”), szigetek, lakatlan, magányos területek (fjordok).
Foglalkozásai: Minden olyan foglalkozás, amely beleérző képességet, intuíciót és segítőkészséget követel meg; 
olyan  foglalkozások,  amelyek  lehetővé  teszik  az  emberekkel  való  kapcsolatot,  amelyek  sokoldalúak  és 
változatosak;  olyan  foglalkozások,  amelyekben a  hangsúly inkább a  kreatív-művészi  alkotáson  van,  mint  a 
gazdasági-racionális  tevékenységen;  zenei  foglalkozások;  foglalkozások  a  gyógyszergyártásban  és 
vegyészetben;  olyan  foglalkozások,  amelyek  változékony,  rugalmas  életmódot  követelnek  meg;  segítő 
szervezetekben  való  tevékenységek:  mentőállomások,  menekültek,  süketnémák  és  vakok  otthona,  intézetek, 
alkoholisták  otthona.  Orvos,  ápoló,  nővér,  természetgyógyász,  pszichiáter,  terapeuta,  pszichológus, 
parapszichológus,  spiritiszta,  misztikus,  diakónus,  szerzetes  /  apáca,  egyházi  ember,  misszionárius,  művész, 
zenész,  festő,  irodalmár  (különösen  a  költészet),  filozófus,  gyógyszertáros,  gyógyáru-kereskedő,  bor-  és 
pálinkakereskedő, hajós, halász, hajógyári munkás, tengerkutató, vendéglátós, szerencsejátékos, színész, cirkuszi 
alkalmazott és mutatványos.



Hobbijai, sportágai: Meditáció, szerencsejáték, film- és tv-nézés, úszás, vízilabda, vízi gimnasztika.
Közlekedési eszköze: Hajó.
Lakóstílusa: Körvonalak nélküli, egymásba olvadó formák.
Napja:  Csütörtök  (Donar,  az  északi  Mennydörgés  isten  napja  -  németül Donnerstag,  franciául  jeudi,  olaszul 
giovedi - Zeusz-Jupiter napja).
Társadalmi  formái:  Kívülálló  és  peremcsoportok;  alternatív,  kaotikus,  anarchikus  formák;  cigányok,  vallási 
közösségek.
Testrészei:  Tobozmirigy (epifizis),  hormonrendszer,  aura, kutacsok, lábfej,  minden  ozmotikus  és  diffundáló 
folyamat a testben (a bőr áteresztő képessége), a véredények átjárhatósága.
Betegségei  általában:  Fertőzések,  ragályok,  mérgezés,  bénulás,  a  test  csökkent  védekező  képessége 
(immungyengeség), hormonzavarok, alkoholizmus, kábítószer-függőség, elhízás, enzimzavarok, neurózis.


