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I. Az egészség és a sors összefüggései 
 
Alaptörvény: A betegség mindig egy feladat lehetséges megoldása! 
 
Amikor megszületünk, egy központi feladattal jövünk le a Földre. Ezen feladatnak, sok rész- 

és alfeladatai vannak. A feladatokat különböző szinten, módón, analógiában oldhatjuk 
meg. Ezek nagyban a mi tudatosságunktól, egónktól, lelki fejletségünktől, 
tapasztalatainktól, tanult és magunkkal hozott tudásunktól, bölcsességünktől, tanult és 
felvett viselkedéseinktől, fizikai cselekvéseinktől függnek. A Test, a Tudat, a Lélek össze 
van kapcsolva, s átjárhatóak, több-kevesebb nehézségekkel. Az egészséget mind a három 
szintről támogathatjuk, dolgozhatunk érte. 

 
Fizikai szinten a testtel foglalkoznak. Ide tartoznak többek között a sporttevékenységek, 
konditermek, nyugati orvoslás, a masszázsok, csontkovácsolás, stb. 
A Lelki szinten a lélekkel, az érzelmekkel foglalkoznak. Ide tartoznak többek között a 
pszichológia, családállítás, reiki, energetikai módszerek, stb. 
A Tudat szinten az elmével, a megértéssel, elfogadással, tudatosodással foglalkoznak. Ide 
tartoznak többek között az asztrológia, a különböző meditációk, stb. 
Természetesen a legtöbb módszer nem egy szinten hat és dolgozik, hanem mindhárom 
szintre kihat, a fent említett példák azt mutatják meg, mi a főbb, azaz a bemeneti szint, a 
többi szintre a már említett átjárhatóságok miatt hatnak ki. 
 

Átjárhatóság: 
 

Alaptörvény: A mennyiségi változás egy idő után minőségi változásba vált át. 
 
Egyszerűen fogalmazva, ha sokat gyakoroljuk a fekvőtámaszt, nem csak izmosak leszünk, 
hanem az akaraterőnk és a kitartásunk is erősödik, s magabiztosabbnak fogjuk magunkat 
érezni. Ebből a példából jól látszik, hogy minden módszernek kell egy bemeneti fő szintje, 



azaz célkitűzése, s a többi változás, úgymond járulékos tényező, illetve, ha egy kicsit a 
sors felől nézzük: Akkor lehetnek nagy izmaink, ha kitartóan, magabiztosan végezzük a 
fekvőtámaszokat. 
 

Az asztrológia pont innen közelíti meg a dolgokat. Mi kell ahhoz, hogy a kívánt célt elérd? Az 
asztrológia az egészséget járulékos tényezőnek tekinti. Ha a helyeden vagy, s a 
cselekvéseid összhangban vannak a feladatoddal és azok részeivel, akkor nincs szükség 
arra, hogy a Sors helyetted oldja meg azt, ha el tudod fogadni az éppen aktuális 
élethelyzetedet, nincs szükség arra, hogy megbetegedj. 
 
Alaptörvény: Ami fent az lent, ami kint az bent 
 
Ebből következik, hogy ha megbetegszel, baleset ér, akkor nem vagy összhangban a 
vállalt feladatoddal. Minden ember úgy tökéletes, ahogy van, de nem mindenki ugyan arra 
a dologra tökéletes. A feladat az, hogy elérjük és éljük azt a célt, amit a születés előtt 
vállaltunk, hiszen mindannyian arra vagyunk tökéletesek, olyan energiákkal, 
körülményekkel, lehetőségekkel jöttünk, amelyekkel kiteljesedni csak a saját 
területünkön tudunk. Meg kell értenünk, hogy minden döntésünk és cselekvésünk a 
feladatunk felé visz, még akkor is, ha közben rákosak leszünk, vagy egy balesetben 
lebénulunk. Az asztrológia az analógiákon keresztül vizsgálja a világot, 
feltételrendszerrel működik. A feladatunkat is úgy láthatjuk meg a horoszkópban, hogy 
milyen kereteken belül tudjuk kiteljesíteni földi létünket. Például, nem azt láthatjuk 
benne, hogy valakinek a köztársaság elnökének kell lennie, hanem azt, hogy emberek 
sokaságát kell vezetnie úgy, hogy felnézzenek rá.  
 
Minden cselekvésünk bele íródik a csillagjainkba, bolygóinkba. Analógiákon keresztül 
működik a Sors. Az összes bolygó úgymond egy azon analógiai szinten van, ha az egyik 
bolygó analógiai szintjét megváltoztatom, a többi bolygó követni fogja azt az új szintre, 
ezt a jelenséget nevezzük a hétköznapokban életeseményeknek, jelentősebb esetekben 
sorseseményeknek. Teszem azt, az anyagi szinten élek, s a Bak Marsomat 
távfutóversenyzőként élem, s ehhez van egy Halak Vénuszom, amivel alig keresek 
valamit, de azt is folyton elveszítem. Majd megváltoztatom az életemet, s elkezdek a 
mozgássérültek rehabilitációjáért küzdeni – ami szintén Bak Mars -, mert rájövök, hogy 
milyen fontos az embereknek a mozgás, ekkor megjelenhet az életemben egy alapítvány, 
amin keresztül lehet pénzem – mert az is Halak Vénusz -. 
 
Viszont a bolygóink is hatással vannak ránk, hiszen, ha eljön az ideje, hogy életünk 
valamilyen módón megváltozzon, s mi nem tettünk érte semmit, vagy nagyon keveset, a 
fent említett szintváltást a sors is elő tudja idézni. A fenti példánál maradva, futom a 
hosszútávokat, de nem foglalkozom azzal, hogy másoknak segítsek, a Sors analógiát vált, 
(Bak mint korlátozás, Mars mint vér), s megjelenik az alacsony vérnyomás, 
vérszegénység, trombózis, esetleg leukémia. 
 
Ezen példákból is jól látható, hogy a betegség, mint jelzőbólya van jelen az életünkben. 
Ha megváltoztatjuk életünket – gondolkodásunkat, érzelmeinket, cselekvéseinket – 
összhangba kerülve a sorsfeladatunkkal, azaz a sorsunkkal, meggyógyíthatjuk 
önmagunkat, persze bizonyos kereteken belül. Az elvesztett látásunkat, vagy 
végtagjainkat nem kapjuk vissza, ha egyszer valamelyik szervünk teljesen tönkre ment, 
vagy lecseréltük (lásd plasztikai műtétek), nem kapunk helyette újat, az a lehetőség már 
elment. De amennyiben van esély a szerv regenerálódására, akkor csoda számba menő 



gyógyulások is lehetségesek, viszont már az is eredmény, ha nem romlik tovább az 
egészségünk. 
 

II. A sorsfeladatunk megválasztása 
 

Na jó, de akkor most minden előre el van rendeltetve? S hol van a szabad akarat? 
 
Alaptörvény: Születésünkkor a feladataink kereteit határozzuk meg, életünkben pedig azt, 

hogy ezt hogyan valósítsuk meg. 
 

Hogyan is vállaljuk a feladatunkat? Minden egyes életünknek jelentős szerepe van a 
fejlődésünkben. Két főbb feladatot vállalunk mikor lejövünk a Földre, s e két feladat 
összhangba hozható egymással. 
 
Az egyik a sorsfeladat. Sorsfeladatnak azt a feladatot nevezzük, melyet azért tűzünk ki, 
hogy tapasztaljunk, megértsünk és megéljünk dolgokat. Ezen tapasztalásokat majd 
halálunk után felhasználva egységesebb képet kapjunk az életről, tudatosabb lénnyé 
tudjunk válni. Az életek össztapasztalataiba beépülnek, s alapot adnak a következő élet 
megtervezéséhez, hogy minél tökéletesebb és boldogabb életet élhessünk legközelebb. A 
sorsfeladatok legtöbbször valamilyen szolgálatot igényelnek, szellemi szintre hatnak, s 
jelentősen hozzájárulnak spirituális fejlődésünkhöz. A horoszkópban az ide tartozó 
bolygók legfelsőbb, szellemi szintjét kell megélni.  
 
A másik az életfeladat. Életfeladatnak azt nevezzük azt a feladatot, amelyet konkrétan 
jelenlegi életünkre választunk. Ebben határozzuk meg, hogy mi az, amiben kimagaslóak 
akarunk lenni, amiben ki akarunk teljesedni. Ez a fizikai és tudati szinten van jelen. 
Önmagunkért tesszük. A horoszkópban az ide tartozó bolygók középső, tudati szintjét kell 
megélni. 
 
Mind két feladattal foglalkoznunk kell, egyik sem fontosabb a másiknál, bármelyiket is 
elhanyagoljuk, könnyen betegség lehet a vége. A Sors szempontjából egyik dolog sem 
nemesebb a másiknál, a Sorsot nem érdekli, milyen a személyiségünk, milyenek az 
érzéseink, érzelmeink, mennyire vagyunk nemes lelkűek, vagy önzők, de számításba 
veszi, és felhasználja őket, hogy a célunk felé tereljen minket. 
 

Mikor leszületünk: 
 
- „Megígérjük”, hogy mik azok a dolgok, amiket meg akarunk élni, tapasztalni, 

tudatosítani, amivé válnunk kell jelenlegi életünkben. Ezt a Nap jelöli a horoszkópban. 
 
- „Elfelejtjük”, hogy mit ígértünk a leszületéskor. A tudatalattiba kerül be ez az 

információ. Ezt a Hold jelöli a horoszkópban. 
 
- „Emlékezünk”. Az életesemények, történések az emlékeztetetnek bennünket a már 

említett módon. 
 
- „Megéljük”. A Jupiter mutatja meg, hogy hogyan tudjuk elfogadni, azonosulni az 

eseményekkel. 
 



-  „Elszenvedjük”. A Neptunon keresztül tudjuk feloldani a ragaszkodást a megszokott 
dolgokhoz. Fontos szerepet játszik az elengedésben. 

 
- „Átalakítjuk”. Az Uránusszal, hozzuk létre az újat, annak a helyére, amit elengedtünk. 
 
 

III: Az egészségünk megőrzése céljából való „beavatkozás” 
szintjei és lehetőségei 

 
Mint már említettem, három szinten tudunk az életünkbe, illetve a saját sorunkba „beavatkozni” 

az egészségünk megkörzése céljából, s ugyan ezen szintekre hatnak a bolygók is. 
 
Alaptörvény: Akkor vagyunk egészségesek, ha Egészek vagyunk, Egységben 
önmagunkkal, a világgal, a Sorsunkkal. 
 

Minden szintnek meg van a helye és a létjogosultsága az életünkben, egyforma fontossággal 
bírnak, s egyik sem szorulhat háttérbe, a másik javára. 
 

A legalsóbb fizikai vagy ösztöni szint: 
 
Ezen a szinten az ösztön az irányító. Ide tartoznak a létfenntartáshoz szükséges dolgok, 
biztonság, egészség, pénz, anyag, mint test, és a mindennapi „használati tárgyak”, vágyak, 
ösztönök, érzések, érzelmek, az alsó három csakra. Legtöbbször csak reagálunk a minket 
ért hatásokra, ha mégis mi vagyunk az események kiváltói, akkor valami vágy vagy 
félelem vezérel bennünket. A hétköznapjaink, mindennapi életeseményeink és a 
sorseseményeink, itt történnek. Itt kerülünk kapcsolatba másokkal. Ez az Ego lakhelye, 
itt vannak a védekező mechanizmusaink. Ezt a szintet a Mars uralja. 
 
Beavatkozás formái: 
 
- Tudattalan, ösztönös viselkedések: 

 
A testünk, s tudatunk minden egyes másodpercben műveletek millióit hajtják végre 
észrevétlenül, érzékelhetetlenül. Nem foglalkozunk azzal, hogy hogyan számolja ki az 
agyunk a közeledő autó távolságát a szemünk által közvetített képek alapján. Arra sem 
fordítunk különösebben nagy hangsúlyt, hogy levegőt veszünk, vagy, hogy hogyan 
emeljük a lábunkat séta közben, hogy milyen műveleteket kell végrehajtani, mikor 
toljuk a bevásárlókocsit. Ugyan ilyen ösztönös reakcióval üvöltjük le a BKV ellenőrt, 
vagy nézünk át a mellettünk kéregető hajléktalanon. Mikor „megborulunk”, stressz 
helyzetbe kerülünk, ez a részünk veszi át az irányítást, ő felel a túlélésért. Ezen 
cselekvéseinket szinte észre se vesszük, csak akkor, mikor a külvilág vissza jelez 
számunkra, hogy az az ösztönös viselkedés, amit „produkáltunk” mit váltott ki a rajtunk 
kívüli térben, s az ezen viselkedésünkre való reagálás, „visszahatás”, milyen módón és 
mértékben érint bennünket. Tudattalanul is befolyásoljuk a saját és mások sorsát, hiszen 
„véletlen” lépünk rá a másik ember lábára a metrón, s ő is „szándéktalanul” küld el 
minket melegebb éghajlatra. Mivel ez a rész a rejtett részünkben az úgynevezett 
vakfoltunkban van benne, nem látunk rá, nem foglalkozunk vele, csak mikor 
szembesítenek minket velük. Az esetek legnagyobb százalékában innen kapjuk a 
„pofonokat”. Beavatkozási lehetőségünk, hogy tudatosítjuk magunkban eme 
viselkedéseinket. 



 
- Tudatos, ösztöni viselkedés: 

 
Ide tartoznak, a tudatosan felvett szokásaink, viselkedési mintáink. A mertón rálépve a 
másik ember lábára, már automatikusan bocsánatot kérünk tőle, mentegetőzve, hogy 
nagyot fékezett a metró. Nem kezdünk semmit a helyzettel, megyünk tovább, maximum 
leellenőrizzünk, hogy célba ért-e a bocsánatkérésünk. Beavatkozási lehetőség: 
kielemezzük a helyzetet, s egy újabb mechanizmust építünk be az ösztönös 
viselkedésünkbe, erősebben fogunk kapaszkodni legközelebb. 
 

- Váratlan „véletlen” események: 
 
Mikor a mi lábunkra lépnek rá, velünk történnek meg azok a dolgok, amik eddig mindig 
másokkal történtek meg. A Sors itt szól bele az életünkbe a legtöbbször és a 
legkönnyebben. Ezen események mindig változtatásra hívják fel a figyelmünket. A 
figyelmeztetések fokozatosan „erősödnek”, s a Sors mindig tudja, mikor, mire, hogyan 
reagálunk. Ezen eseményeknek egy célja van, hogy a feladatunk felé tereljen. Mivel a 
Sors a fizikai szinten „avatkozik be” a rendszerünkbe, s a betegségekkel, balesetekkel 
hívja fel a figyelmet, azaz ezeket használja jelzőbólyának, egyre súlyosabb betegségeket 
„szabadít ránk”, mindaddig, míg tudatosan a felsőbb szinteken nem kezdjük el élni 
életünket. 
 

A középső, tudati szint: 
 
A fizikai szintről feljebb tudjuk emelni a történéseket. Mikor egy esemény ér bennünket 
– rálépnek a lábunkra – nem csak új védekező viselkedési mechanizmust építhetünk be 
magunknak, hanem megvizsgálhatjuk a mögöttes okokat, felismerhetjük azok 
összefüggéseit, tudatosíthatjuk a tapasztalatokat, levonhatunk belőlük konzekvenciákat. 
Ez a tudatosítás szintje. A földi létünk itt tud teljes egészében kiteljesedni. Ezt a szintet a 
Merkúr uralja. 
 
Beavatkozási formák: 
 
- A fizikai szint felé, a tudatos cselekvések létrehozása. A felismerések alapján, a 

magasabb cél ismeretében változtathatunk életünkön, csinálhatjuk másképpen, mint 
eddig. A különböző kezelések, terápiák ezt az állapotot próbálják elértetni velünk. 
Igazán itt vehetjük kezünkbe a saját sorsunkat, itt léphetünk be a Tudatos életbe. 

 
- A szellemi szint felé, a magasabb célok és eszmék megértése, a földi élet 

összefüggéseinek vizsgálata. A Megvilágosodás elérése érdekében itt gyűjtjük az 
ismereteket, felismeréseket, itt adjuk tovább a tapasztalatainkat, itt tanítunk és tanulunk 
tudatosan. 

 
- A Sors az érzelmeken keresztül avatkozik be ezen a szinten az életünkbe. A negatív és 

pozitív érzésekkel terel bennünket. Nincs szükség fizikai beavatkozásra, hiszen ha 
megértjük az érzéseink forrását, akkor már el tudunk indulni a fenti két út valamelyikén. 
Persze mindig van egy harmadik út is. Jelen esetben az, ha nem reagálunk ezekre a 
jelekre, nem indulunk el egyik úton sem, akkor a sors lefelé lép egy szintet, s a fizikai 
szinten említett eszközökkel lép közbe. 

 



A legfelső, szellemi szint 
 
Gondolhatnánk itt már semmi dolgunk nincs. Megvilágosodtunk és kész. De ahogy a régi 
bölcsesség is mondja: Megvilágosodás előtt, műveled a földet és eteted az állatokat. 
Megvilágosodás után, műveled a földet és eteted az állatokat. A Megvilágosodás, egy 
pillanat, egy mindent betöltő Egység érzet. Nem alkot, nem teremt, nem hoz létre semmit, 
csak van, csak létezik. Ez a fenti állapot. Nem tudunk és nem is maradhatunk ebben az 
állapotban állandóan, hiszen lent élünk a Földön. Vannak helyzetek, lehetőségek, 
amikben ezen állapotot megélhetjük, de csak az alsóbb két szinten. Így vissza kell menni. 
Itt már csak két beavatkozási lehetőség van. Ezt a szintet a Jupiter uralja. 
 
Beavatkozási formák: 
 
- Megtapasztaljuk az Egységet, s azt, hogy ezt az állapotot, hogyan lehet elérni a fizikai 

és tudati szinten. Visszalépünk egy vagy két szintet. A tudati szinten megtaníthatjuk, a 
fizikai szinten megmutathatjuk másoknak. 

 
- Ha bele ragadunk ebbe az állapotba, a Sors visszalök minket az alábbi szintekre. „A 

Paradicsomból való kiűzetés.” Ilyenkor sajnos lehetnek sérülések, ha túlságosan 
ragaszkodunk ehhez az állapothoz. A tudati sérülés ilyenkor lehet egy elmezavar, 
skizofrénia, tudathasadás, autizmus. A fizikai szinten kóma, katatónia. Ugyan ez a 
folyamat játszódik le akkor is, mikor egy autista gyerek születik, vagy egy baleset 
következtében kómába esnek, nem akarnak „belelépni” az életbe. De a függő drogos is, 
akik mesterségesen érte el ezt az állapotot, s mindig vissza akar térni oda. 

 
A szintek, beavatkozási lehetőségek, és a sors eszközei 

 
szintek beavatkozási lehetőségek sors eszközei 

legfelső, szellemi 
visszalépés az alacsonyabb 

szintekre 
Kiűzetés 

középső tudati másik két szint felé 
érzelmeken keresztül – 

mentális sérülések, 
betegségek 

legalsó, fizikai a tudati szint felé 
életeseményeken keresztül 

– fizikai sérülések, 
betegségek 

 
IV. A test felépítése 

 
Már tisztában vagyunk a háttérben működő törvényekkel, de hol és hogyan zajlik mindez? 

 
Alaptörvény: Ép testben ép lélek 
 
A Sors az asztrológiai bolygók és jegyek által szimbolizált „csatornákon” keresztül hat a 
testünkre. Minden jegyhez és bolygóhoz tartoznak testrészek, szervek. Ha valamelyik 
megsérül vagy megbetegszik, az jelzi, hol akadtunk el az életünkben. A horoszkóp 
ismeretében meg tudjuk találni, hol csúsztunk félre, s azt is, hogy hogyan találjunk vissza 
a saját utunkra. Mindehhez viszont le kell tudnunk olvasni a jelző rendszer villogóit. 
 

Az asztrológiai jegyek és a hozzájuk tartozó test részek 



 
Kos Fej Rák Mell Mérleg Csípő Bak Térd 

Bika Nyak Oroszlán Szívgödör, hát Skorpió Nemi szervek Vízöntő Lábszár 
Ikrek Vállak Szűz Belek Nyilas Comb Halak Lábfej 
 

Az asztrológiai bolygók és a hozzájuk tartozó test részek 
 

Nap Szív, vérkeringés, nagyagy, gerinc, férfi jobb, a nő bal szeme 
Hold Gyomor, méh, mell, kisagy, nyálkahártyák, női jobb, férfi bal szeme 
Merkúr Tüdő, légzőszervek, idegrendszer, bal agyfélteke, emésztés 
Vénusz Vénák, vese, bőr, mirigyek, női nemi szervek 
Mars Izom, epe, férfi nemi szervek, vörös vértestek, fehérvérsejtek, fog, 

köröm 
Jupiter Artériák, máj, zsírszövetek, cukorháztartás 
Szaturnusz Csontok, ízületek, fog, lép, ásványanyagcsere 
Uránusz Keringési rendszer, idegrendszer, a szervezet ritmusos működése 
Neptun Folyadékháztartás, vese, nyirokrendszer 
Plútó Tobozmirigy, nemi szervek 

 
Az asztrológiai bolygók és a hozzájuk tartozó csakrák 

 
 

 Hold Korona csakra 
 Szaturnusz Harmadik szem 
 Merkúr Torok csakra 
 Vénusz Szív csakra 
 Nap Napfonat 
 Jupiter Szex csakra 
 Mars Gyökér csakra 

 
V. A személyiség működése 

 
Ahhoz, hogy megértsük az események összefüggéseit, változtatni tudjunk életünkön, a saját 

hitrendszerünkbe kell belenyúlnunk, mert csak azon belül tudunk működni.  
 
Alaptörvény: A hit hegyeket mozdít meg 
 
A hitrendszerünk véd bennünket a külvilág hatásaitól, éppen ezért ennek a változását 
viseljük a legnehezebben. Akkor tudjuk megtenni, ha megértjük, hogy a változtatás a mi 
érdekünk.  
 



A hitrendszer, az emberi tudat működése 
 

 
 

A Nap: Az az isteni szikra, amivé válni akarok. Minden ember csak azzá válhat, ami 
a napja. Itt tud kiteljesedni. A legfelsőbb, azaz a szellemi szintet kell itt elérni. 

 
Az ASC: Az egó: Az „istenné” válás és az egó szorosan összefügg egymással. Nem 

válhatunk mássá, mint akik vagyunk. Ezt kell fejlesztenünk, hogy az Isteni 
egót el tudjuk érni. A testi átalakítás csonkítja az egót, önmagunk és sorsunk 
elfogadását, éppen ezért a műtétek erőteljesen nehezítik ezt a folyamatot. Az 
egó védelme az elsődleges dolog. El kell fogadnunk magunkat, mert csak így 
érhetjük el az életcélunkat. Amire itt hatunk, az kihat az isteni egóra is. Illetve, 
ha az isteni egóra hatunk (az asztráltestben van), az az egóra is kihat, 
harmonikusabbá tehetjük azt. Bárhová máshová nyúlunk be, torzul az egész 
személyiség. Az egót mindig az asztráltest miatt védjük. Minden, ami minket 
ér, az az asztráltestre hat vissza, s általa a Napra. 

 
A Jupiter: Az egó egy védelmi sánc mögé bújik, s ez a hit. Minden a hiten keresztül jut 

be a személyiségbe. A hit és a hiedelem nagyon közel van egymáshoz. A 
hiedelmek a vágyakból és a félelmekből táplálkoznak, míg a hit ezektől 
mentes. Az azonosulás is itt van. Itt dől el, mivel tudunk azonosulni, mit 
tudunk elfogadni. Ha hiszek valamiben pl. az asztrológiában, akkor az 
megjelenik a hitrendszeremben, (az asztrológiai analógiák). Itt tudunk 

ASC- egó 

Jupiter-hit 

Hold-ösztön 

Merúr-képességek, tapasztalás 

Mars-tett, cselekvések vágyösztönök 

Vénusz-kísértés, anyag 

Szaturnusz-cél, keret, KARMA 

NapFőnök, fensőbbség Isteni szikra 

Isteni egó-szelf 



analógiát váltani. Ha egy nő nem képes anyává válni, analógiát kell 
változtatnia. Semmilyen feladatra nem vagyunk képesek, amit a 
hitrendszerünk nem tud elfogadni.  

 
Hold: Az ösztön. Nagy jelentősége van, ki tudja kerülni az egót, az ASC-t. Az ösztön 

a tudat alatt van „el van nyomva”. A Holdnak erős a kapcsolata a Nappal, 
éppen ezért közvetlenül tud áthatni, úgy hogy kihagyja a hitrendszert. Ha 
nagyon erős az hit, az egó, amin változtatni akarunk, akkor a Holdon keresztül 
van esélyünk váltani. Itt dolgoznak a terápiák, különböző módszerek, pl a 
családállítás. 

 
Merkúr: A képességek csak akkor tudnak belenyúlni a hitrendszerbe, ha még nem 

tapasztaltunk azon képességünkkel. Amíg nincs tapasztalás, addig a 
képességek az ösztönnel kapcsolódnak össze, amint van tapasztalásunk akkor 
a hitrendszerrel. A hitrendszer mindig erősebb a képességeknél. Ha én 
elhiszem, hogy nem tudom a követ felemelni, bármilyen könnyű is legyen, 
nem fogom tudni megmozdítani, lásd a hipnózisokat. A tapasztalás annyira 
erős tud lenni, hogy át tudja írni az ösztönt is. Pl. egy kutya megharapott 
egyszer, attól kezdve minden kutyától félek. Illetve a sok gyakorlással, 
megtanulhatok művészien festeni. Viszont ha az ösztön az erősebb, akkor azt 
kell tovább erősíteni. (Tehetségem van a festéshez, tanulok hozzá technikákat, 
hogy még jobban ki tudjam magam fejezni). 
 

Mars: A vágyösztön. A két ösztönt nagyon könnyen össze lehet keverni (Hold és a 
Mars). A tapasztalás fogja megmutatni, melyikről is van szó. Gyakran csak 
utólag derül ki. Ide tartozik az élet a vér, a szexualitás, a fizikai akarás 
(akarnokság). A Hold a Napot vezérli, a Mars a Vénuszt. 7 éves korig nem 
ékelődik be a személyiségbe a Merkúr, így a két ösztön addig összeolvad. Az 
ösztönösséget a Merkúrral tudjuk elnyomni, illetve meg lehet tanulni az 
ösztönösséget. 

 
Vénusz: A kísértés, az anyag. Ugyan azon a szinten hat ahol a Jupiter. A hit és az anyag 

ugyan az! De ha az anyag válik a hitemmé, az már gondokat tud okozni. 
Bármennyire is furcsa, de akkor is megkapom a pénzem, ha hiszek benne. 

 
Szaturnusz: A cél, a keret, a KARMA. Egyedül ő képes mindegyik helyen hatni. A 

Jupiteren csak is vele együtt lehet változtatni. Csak az jöhet létre, ami a 
Karmában van. A Karmát kell célul választani. A Nap és a Szaturnusz mindig 
harmóniában van. 

 
VI. Az életterületek és életesemények 

 
Az asztrológiában a betegségeket nem csak jegyeken és a bolygókon keresztül vizsgáljuk, 

hanem azon keresztül is, hogy milyen területen jelennek meg a betegségek az életünkben. 
 

Alaptörvény: Mindennek meg van a helye 
 
 



Az életünk területeit a horoszkópok házai mutatják meg. A jegyek és a bolygók által 
bármely házak érintettek lehetnek, de van néhány kiemelt ház, mely a betegségeket 
mutathatja. 
 
I. ház Kifejezetten az egó problémáit jelzi, amiket születéskor kapunk, 

gyengeségeinket, különösen az ASC által jelzett problémákat. 
 
IV. ház A szülőktől hozott és az életvég problémái. 
 
6. ház A külvilág elvárásainak való megfelelés és ezen keresztül megjelenő gondok. 

Az életmód által szerzett betegségek. 
 
8. ház Az önpusztító élet következményei és az általa jelzett problémák. A műtétek 

lehetősége. 
 
12. ház A megpróbáltatások, a bezártság által elszenvedett problémák, a hosszan 

elhúzódó betegségek. 
 
 


