HOSSZÚ ÉLET TITKA
TANULMÁNY
Gondolom, hogy ez a téma kortól függetlenül mindenkit izgat. Ragaszkodunk az életünkhöz még akkor is, ha idősebb korunkban az már nem olyan, mint fiatalon. Használódik a testünk és bizonyos dolgok már nem aktuálisak, viszont szaporodnak az emlékek és a tapasztalatok.
Ez a tanulmány arról szól a példák alapján, hogy mi mutatja a horoszkópban a hosszú életet, illetve annak lehetőségét. Hat horoszkópon keresztül mutatom ezt be és szorítkozom a
témára. A vizsgált személyek közül hárman nincsenek az élők sorában, ketten 90 körül vannak és van egy fiatal ember, aki már többször megmenekült a halál torkából.
Természetesen betartok minden olyan szabályt, amit a téma megkövetel.
Jeanne Calment (1875-1997)
A francia származású hölgy bizonyítottan a
legtöbb időt töltötte a Földön, 122,5 évet. Nem
volt kisportolt, vagy egészségmániás, de
szerette a testmozgást, vívott, kerékpározott.
Szinte egész életében dohányzott, igaz, hogy
nagyon keveset. Szerinte a hosszú életét az
olívaolajnak, a vörösbornak és a csokoládénak
köszönhette. Humorát egész végig megőrizte.
Horoszkópja: Első ránézésre nem mondható
jónak. Részleteiben viszont benne van a
tartósság. A Halak jelleg hoz egyfajta
nemtörődömséget, ami kedvez a problémák
túllépésénél. A Jupiter, mint születési uralkodó
és mint a szerencse bolygója a 8. házban és a
Skorpió jegyben duplán jelenti a túlélést minden
körülmények között és trigonja a Naphoz fokozza az életerőt. A Merkúr-Hold szembenállását
feloldja a Vénusz Bak minőségben. Az egyensúly alkalmazása. A Vénusz a 8. háznak is ura jó
lokális és jegy helyzetben. A Bakban késői időpontot jelez és ezt támogatja a 11. házban lévő
segítők. A honnan-hova kérdésre az IC.-MC. tengely ad választ. A Merkúr és a Jupiter között
egzakt kimenőkvadrát van, amíg ezt nem teljesíti, marad a Földön. A Neptunusz és Hold között is megvan ez a fényszög, amely az I. és 5. házak témáját köti ilyen módon össze.
A Napot, mint életerőt közrefogja a Child és Asclepius aszteroida. Az örök gyermek és az
eredendő gyógyítás képessége. A Memoria kisbolygó együttáll a Jupiterrel. Kevésbé bánthatták a tudatalatti beidegződések. Varuna a Vénuszhoz kapcsolódik, önmagában teremtő erő.
Összegzés: Nem kell, hogy egy horoszkóp tele legyen harmonikus fényszögekkel. A minden oldalról meglévő tartósító és támogató erő hosszú életet ad.
Szepes Mária (1908-2007)
A magyar írónő, spirituális tanító (ezoterikus könyvek, Pöttyös Panni sorozat) 98 évet élt.
Színész családból származott és ezt ő maga is művelte. Egyetlen gyermekét 7 hónapos korában elvesztette. A második világháborút zsidó származása miatt bujkálva vészelte át. Legismertebb könyve a „Vörös Oroszlán” 40 évig volt betiltva. A kommunizmus időszaka alatt
tanait csak titokban művelhette. A rendszerváltás után elismerték munkásságát, írásai
tankönyvnek számítanak, alapítója a Szintézis szabadegyetemnek.

Horoszkópja: Skorpió Asc. és a jegyben a Vénusz és a Mars. A Vénusz a 6. házának is ura,
így ha beteg is lett könnyen felgyógyult. A Plútó, mint regenerálódás – harmonikus helyzetben – diszponál az Asc.-Vénusz-Mars felett. A IV. ház csúcsán a Szerencsepont a halál véget
jellemzi. Egy este elaludt és reggel nem ébredt fel, egyébként ezt akarta. Szaturnusz a IV.
házban kvinkunx a Holdra, amely a 8. ház ura. Valószínűleg ez okozta a halált a végső
időpontban.Neptunusz
pontban.
Neptunusz a 8.8.házban
házban
szintén
szintén
kvinkunx a Merkúrra, amely szintén a 8. ház ura.
kvinkunx a Merkúrra, amely szintén a 8. ház
ura. Neptunusz a Rákban, elalvás örökre.
Kisbolygóhatások: Manwe-Asc. Lehetőség a
karma teljesítésére, így az élet addig tart, amíg
azt le nem tudta. Rhiphonos-Hold. Terhek
vállalása és cipelése. Crantor-Hold. A felelősség
elfogadása, sorsbelenyugvás. Asbolus-Hold.
Vizuális észlelések, álmok. Valószínűleg
többször járt a másik oldalon és nem volt
számára ismeretlen a túlvilág. (Rhiphonos,
Crantor és Asbolus mindhárom Kentaur.)
Tantalus-Nap. Egyfajta hiányérzet, amely
kielégítésére élni akarás van.
Összegzés: Itt az erős karmikus feladatokat
látom véghezvinni és ehhez neki ennyi idő
kellett.
Teri néni (1925 - ….)
Amióta ismerem, mert ismerem, nagyon
kevés panasz hagyta el a száját. Mindig
megtalálta az élet jobbik felét, az emberek jó
oldalát. Igazi optimista alkat. Talán csak egy pár
éve panaszkodik azon, hogy már nem tud
kapálni a kertben. Egész életében dolgozott, két
gyermeket nevelt fel.
Horoszkópja: Láthatjuk benne az egyensúlyt,
a harmonikus fényszög alakzatokat –
királytrigon, sárkány, tág orbiszokkal egy
négyszög – a kimagasló életerőt az I. házas
Nap-Mars jelölőként. A Stagnáló, éppen forduló
Jupiter egy különleges gyűjtőpont, fényszögeivel másik hét bolygót köt össze, ráadásul
a IV. és 8. házak uraként rendelkezik az életvég felett. A horoszkópban három kimenőkvadrát
van, amíg azok nem teljesülnek Teri néni köztünk marad. Ő már biztos nem magáért él, hanem mások feladata miatt. Van az udvarán egy diófa, amelynek évről-évre kevesebb ága hajt
ki. Ha már nem lesz rajta zöld levél, Teri néni is elszunnyad majd.
Dédi mama (1884-1988)
Dédinek több férje volt, gyermekei és unokái. Munkahelyen nem dolgozott, de ez az ő
idejében nem volt ritka, füvesasszony volt. Mezők rétek növényeiből főzetet készített, azzal
gyógyította a hozzá fordulókat. Életviteléből adódóan sokat volt friss levegőn. Szinte mindig
mosolygott, szerette a húst és a csokit, rengeteg vizet ivott. Nem volt beteg, 104 éves korában
elaludt. Szerette a magányt és a csendet, valószínű, hogy egyensúlyban volt saját magával.

Horoszkópja: Ismét láthatunk egy Mars-Nap együttállást az I. házban királytrigon részeként,
a másik csúcsokon a Plútóval és Uránusszal,
mint Teri néninél. Kiemelkedő életerő, magas
szintű tudás és regenerálódó képesség. A IV. és
8. ház urai a Vénusz-Merkúr Bak minőségben.
Szaturnusz a IV. házban az öregkor jelölője.
Nap együttáll Nessus kisbolygóval, ez utalhat
valamiféle reinkarnációs ugrásra. Mars pedig
együttáll Orcus kisbolygóval. Orcus a Plútó
kiegészítője, a hosszú távú célok megvalósítója.

Fiatal ember (1990-….)
Éveinek száma 31 és ezen fiatal évek alatt már 7 olyan alkalom volt, amikor visszatért az
élet-halál keskeny mezsgyéjéről.
Horoszkópja: Minden bolygó több alakzat részese, így a veszélyhelyzetek és a pozitív hatások egyszerre érvényesülnek. A T-kvadrát része egy kettős Yod alkotta trapéznak. A Tkvadrát Jupiter-Neptunusza a 8. és 9. ház ura. Amíg a 9. házat használja – filozófia, bölcsesség, elvi tudományok – addig nem következik be a 8. ház életvége, de a 8. házat is használhatja oda-vissza a két világ közötti átjárásra. Nézzük a T-kvadrát csúcsán lévő Marsot. Uralmi
helyzetből,
alsó
szinten
cselekedhet
meggondolatlanul, amit viszont felülírhat a
Skorpió Plútó a IV. házból, a Yod apex
pontjáról. A Szaturnusz tartósítja a szervezet
működését, a Holdat és az MC. urát a Vénuszt.
Tartós kapcsolat az éggel. A Plútó kvadrátban
van az Asc.-Desc. tengellyel. Ez normál esetben
hatalmi törekvéseket és sötét energiákat jelent,
de mindenképpen karizmatikus egyéniséget. A
Plútó a többi fényszögeivel együtt hihetetlen
regenerációra is képes.
Kisbolygóhatások: A Nappal (mint életerő)
együttáll Chariklo, Aphidas, Bacchus. A világ
egy veszélyes hely, önhibáján kívül kerülhet
bajba. Provokatív magatartás, kockázatos
pillanatok. Uralhatatlan élethelyzet, átcsúszás. A 8. ház uraival (Jupiter, Neptun) együttálló
kisbolygók az Orykhoe és Eurydike. Módosult tudatállapot felhasználása, amely káros hatásokkal is járhat. Második esély. Ikrekben lévő, a Naphoz kötődő Merkúrral együttáll Typhon
és Hephaistos. Typhon a vulkánként kitörő erő, amely mélyebbről érkezik, mint Hadész (alvilág ura) birodalma. Hephaistos pedig maga az ősi férfi erő, amelyet tudni kell féken tartani.
Összegzés: A fiatal ember horoszkópjában olyan erők munkálkodnak, amelyek hatására
neki az univerzum határai átjárhatók. Hogy meddig van köztünk az tőle függ, mert képes viszszajönni bármilyen lehetetlen helyzetből.

Nagyapa (1934-….)
Az idős bácsi közelít a 90-hez. Nemrég gyógyult ki a rákból, volt szerencsés balesete és
olyan strokeja, amiből hihetetlen gyorsasággal felgyógyult. Tele van életerővel, aktivitással és
az elméje is rendkívül jól működik.
Horoszkópja: A Hold, mint a szervezet
működése és a Plútó, mint mindent túlélő
uralomcserében vannak (egymás jegyeiben)
sötét (8. és 12.) házakban. Kölcsönösen
kisegítik egymást, ha kell. A Mars és Nap jó
helyen, jó fényszögekkel. A Szaturnusz Vízöntő
minőségben összefogja az egész képletet,
valamint együttáll a Hygieia kisbolygóval,
amely segít a betegségek leküzdésében és az
egészség megőrzésében. A Hold-Szaturnusz és
a Jupiter-Plútó kvadrátok egy két trigonos
trapéz részei. (Itt jegyzem meg, hogy az
alakzatok együtt működnek, ne emeljük ki
belőlük sem a kvadrátokat, sem a trigonokat.)
Összegzés: Ismét a túlélés és az életerő dominál.
Ami mindenkire vonatkozhat, hogy legyen a horoszkóp harmonikus, vagy diszharmonikus,
nehéz, vagy könnyű élet, ha az idő folyamán a végső kilépési pont idős korban van, akkor az
illető hosszú életű lesz.
Fontosak a megtartó minőségek, úgymint Bak és Skorpió és azok bolygóinak (Szaturnusz,
Plútó, Mars) elhelyezkedése, valamint az optimizmus, az egyensúly, a harmónia jelenléte az
egyéniségben. És a lényeg az ÉLETSZERETET, mert aki föladja az saját maga idézi elő a
távozást.
Szeretnék néhány ellenpéldával is szolgálni, így igen fiatalon elment, rövid életű horoszkópokat is elemzek.
Heather O’Rourke
(San Diego, Kalifornia, US., 1975. december 27. (4:58) – San Diego, 1988. február 1.)
A kislány gyermekszínész volt, akit Steven
Spielberg fedezett fel. A „Kopogó szellem”
mozifilmben és több tévéfilmben szerepelt.
Egészségi állapotát tekintve 11 éves korában
megbetegedett és tévesen Crohn-betegséget
állapítottak
meg
nála.
Félrekezelték,
bélelzáródás és veleszületett veseelégtelenség
miatt kapott szeptikus sokkot, ami a halálát
okozta.
Horoszkópja: Az előző, hosszú életű
horoszkópoknál jelentősek voltak a Bak és
Skorpió minőségek. Itt Bak Nap van és Skorpió
Hold, mégsem mentette meg a kislányt a korai
haláltól. Nézzük, hogy milyen állások győzték
le e két fővilágosító (Nap és Hold) minőséget?
Legszembetűnőbb a Hold-Szaturnusz kvadrát.
Hold a 8. ház ura, a Szaturnusz pedig a 8. házból a Bak Nap fölött rendelkezik. A Hold-

Szaturnusz fényszög (retrográd Szaturnusz) direkcióban 12 éves korban bepontosodik. Szintén direkcióban a Vénusz a 6. ház uraként rákerül az Asc.-re. A félrediagnosztizált betegség
az Asc.-hez túl közeli Neptunusz miatt volt.
Antares állócsillag együttáll Asc.: Ha korai életkorban fejti ki hatását, akkor betegséget
okoz.
Aldebaran állócsillag együttáll Desc.: Rossz hatással van a fizikumra, gyulladásos
betegséget okozhat. Denebola állócsillag együttáll MC.: A pusztító energiatöbblet testi-lelki
betegséget okozhat. Befolyásolja a létfontosságú szervek egészségét, életerőt. A három állócsillag tengelyekre gyakorolt hatása jelentős károkat jelent az egészségre, amelyet passzívan
viseli az illető.
A Siva kisbolygó Napra gyakorolt hatása jelenthet lerombolódást, de minimum megrekedést.
Összegzés: Nagy jelentőséggel bírnak a direkcióban bepontosodott fényszögek és az állócsillagok tengelyekre gyakorolt hatása.
Nara Almeida
(Joao Lisboa, Brazília, 1993.09.08. (6:00) – Sao Paulo, Brazília, 2018.05.21. (5:30)
A 24 évet élt brazíliai modell, blogger igen népszerű volt hazájában. Betegségével a gyomorrákkal közel egy évig küzdött és ez idő alatt megosztotta ismerőseivel napjainak történéseit.
Halálos ágyán a következő útmutatót mondta
barátjának: „Éld az életet, élvezd a legteljesebb
mértékben és ne kérj bocsánatot azért amilyen
vagy.”
Horoszkópja: Mivel nem találtam valós
születési időt, így Napházas horoszkópot
elemzek. (A Napházas, Napkeltére elkészített
horoszkóp épp olyan jól működik, mint a valós
születési idejű.) Az ártó és halált okozó
fényszög a Jupiter-Mars kvadrát UránuszNeptunusz. Az elszenvedő bolygó a Mars a 8.
ház ura. A halál napjának tranzitállása:
Ugyanúgy megvolt az égen az Uránusz-Mars
kvadrát és a Neptunusz szembe került a radix
Nappal. A tranzit Mars épp hogy belépett a
Vízöntőbe, az Uránusz jegyébe. Direkcióban az Asc. rákerült a Jupiter-Marsra és a Hold a 8.
ház felett járt.
Állócsillag hatások: Az MC.-n a Rigel és a Desc.-en az Achernar. Nara végigjárta az
Eridánus, a kanyargós égi folyó útját. Mielőtt kilépett az életből benézett a folyó minden
bugyrába.
Kisbolygó hatások: Deucalion együttáll Jupiter-Mars. Azzal, hogy betegsége alatt kapcsolatot tartott internetes követőivel, hogy tájékoztatta őket a kezelésekről és azok hatásairól, vállára vett egy igen nagy terhet, valószínű, hogy ez sorsfeladata is volt.
Achilles együttáll IC. ez a gyenge pont.
Mit mondhatnék végszónak? Nem az a fontos, hogy mennyi időt töltünk el az élők sorában,
hanem az élet minősége. Foglalkozzunk is bármivel, tegyük azt jó érzéssel, szívünk szerint.
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