
AMIKOR  A  PROGNOSZTIZÁLÁS  NEM  MŰKÖDIK 
 
Mi lehet az oka, vagy okai annak, ha a prognózis nem működik? Egy nagyon kedves 
családtagomnak, akivel érzelmileg közel állunk egymáshoz, több alkalommal vizsgáltam a 
horoszkópját. A párkapcsolat témájában többször ígértem neki, hogy férjhez fog menni, de ez 
még mindég nem következett be, sőt még tartós párkapcsolata sem volt. Judit – nevezzük Őt 
így – 1981. február 20-án született Budapesten 11 óra 27 perckor. Természetesen 
horoszkópjának nyilvános közzétételéhez és elemzéséhez hozzájárult.  
 
Először nézzük meg visszamenőleg, hogy milyen előjelzések alapján ígértem már 
párkapcsolatot Juditnak.   
   
2005.  25-dik életév.: 
A VII. ház csúcsán lévő Neptunusz aktiválódik. Az 5. házban lévő Plútó aktiválódik. 
Primer direkció: d Asc szextil Hold, Neptunusz trigon Hold. 
Szekunder direkció: MC. szemben áll a Holddal, Hold szextil a Jupiterrel és a Szaturnusszal. 
Tranzit: Jupiter együttáll Jupiterrel és Szaturnusszal az 5. házban. Plútó a VII. ház csúcsán 
együttáll Neptunusszal. 
Szolár: MC. és Desc. tengelyfedés.  
 
2009.  29-dik életév.:  
Primer direkció: ----- 
Szekunder direkció: ----- 
Tranzit: Szaturnusz belép az 5. házba és a Mérleg jegybe. Plútó a VII. házban átlép a Bakba. 
Neptunusz együttáll Merkúrral. 
Szolár: szolár Hold a radix VII. ház fölött.  
 
2010.  30-dik életév.:  
Primer direkció: ----- 
Szekunder direkció: Hold együttáll az 5. házas Jupiter és Szaturnusszal. 
Tranzit: Szaturnusz visszatérés 
Szolár: szolár Desc. együttáll Plútóval a radix VII. ház felett. Szolár MC. Együttáll Jupiterrel. 
 
2013.  33-dik életév.:  
Primer direkció: ----- 
Szekunder direkció: Hold szextil Hold 
Tranzit: Neptunusz együttáll Nappal. Jupiter trigon Jupiter és Szaturnusz. Plútó még a VII. 
házban. 
Szolár: Hold az 5. házban 
 
Négy sikertelen előrejelzés most már igazán felkeltette az érdeklődésemet az iránt, hogy 
Juditnál miért nem működnek a prognózis módszerek. Az asztrológus is tévedhet, de nem 
négyszer. Itt valami más hibának kell lennie. Mindig hasznos, ha az ember egy másik 
szemszögből nézi a dolgokat, én is ezt fogom tenni. Hajlamosak vagyunk elfelejteni, vagy 
kihagyni alapvető dolgokat. Azt már most látom, hogy a direkciók hiányát nem mindig 
vettem figyelembe, pedig azoknak az eseményeket mindig jelezniük kell. Azonban nem csak 
ez lehet a probléma, mert 2005-ben megvoltak a direkciók ígéretei is.  
 
Térjünk vissza az alapokhoz és vizsgáljuk meg, hogy mit ígér a radix. A VII. ház ura együttáll 
a Szaturnusszal az 5. házban, a Mérleg jegyben. Későbbi párkapcsolatot ígér, amely korban, 



rangban, egzisztenciában eltérő. Lehet az illető személy Bak jellegű, komoly, megbízható, 
esetleg zárkózott ember. A horoszkópban a két sorsbolygó retrográd helyzetű és a direkció 
szerint nem fordul meg ebben az életben. A retrográd jelölők hátráltatják és késleltetik a pár-
kapcsolatot és a vágyak beteljesülését. A Jupiter Szaturnusz együttállás nem ígér könnyű sor-
sot és ebben az esetben megnehezíti a komoly párkapcsolat korai kialakulását. Mivel az 5. 
házban három bolygó van és a közrezárt jegy miatt két ura is van, kell jönnie szerelemnek és a 
szerelmi házasságnak. A Plútó gyökeres változása ebben a házban egyszer bekövetkezik. Az 
még nyitott kérdés, hogy az esemény miért nem jött létre az alatt az idő alatt, amíg a tranzit 
Plútó a VII. ház fölött járt.  
 
A Descendenssel egzakt együttáll a Neptunusz a Nap diszpozítoraként és a 11. ház uraként. A 
Neptunusz jellemzi Juditot, az Ő vágyait és egyben a leendő férj tulajdonságaira is utal. De 
még valami nagyon fontosat is jelent, nem engedi a külvilágot belelátni a ház témájába. A 
párkapcsolattal és házassággal összefüggő események homályba vesznek, megtévesztő 
jelzések zavarhatják meg az asztrológust. Emlékezzünk csak arra a szabályra, miszerint ha a 
kérdő horoszkópban a Neptunusz a VII. házban van, akkor a válasz nem vezet eredményre.  
 
Mint minden házhoz így az 5-höz is sok témakör tartozik. Úgy mint szerelem, alkotás, 
örömök, szerencse, gyermek, kockázatvállalás, sport. Tapasztalataim alapján van úgy hogy 
ezekből egy időben több is aktív, de az is lehet, hogy csak egy domináns és amíg az 
intenzíven működik addig a többi nem. Judit a Testnevelési Egyetemen végzett és fiatal kora 
óta aktívan és versenyszerűen sportol. Az elmúlt kb. 15 év alatt európai, nemzetközi és világ 
sporteseményeken szerepelt eredményesen. Horoszkópjában azok a jelölők, amelyek másnál a 
szerelemre vonatkoznak, nála a sporttevékenységet jelölik. ( Érdemes lenne ezt a jelenséget 
más sportolóknál is megfigyelni.) Ráadásul nála az 5. ház szoros összefüggésben van a 9. és 
12. házzal, a külföldi szereplések vonatkozásában.  
 
Felmerülhet, hogy az Ascendens nem áll a megfelelő helyen és ennek következtében torzak a 
direkciók. Mivel a többi életterületen nem voltak előrejelzési problémák, a házcsúcsok nem 
állnak jegyhatáron, az esetleges pár fok eltérés nem befolyásolhatja a vizsgált témát. Judit 
biztosan Ikrek Ascendensű és a születési uralkodó az MC-n céltudatossá teszi, ami igen 
jellemző rá és jól támogatja a Halakban lévő Napját.  
 
A szoros érzelmi kapcsolat, asztrológus és páciense között befolyásolhatja az asztrológus 
véleményét. Lehetséges, hogy tévesen beleláttam olyan eseményt a horoszkóp elemzésénél, 
amit én is kívántam érzelmileg. A helyzet sokkal reálisabban látható, ha felületesebben 
ismerjük páciensünket, nem kötődünk hozzá. Saját horoszkópunk elemzésénél is elfogultak 
vagyunk, sokszor kérdezzük asztrológus társainkat, hogy helyesen ítéljük-e meg a saját 
helyzetünket.  
 
Kedves asztrológus társaim, remélem, hogy kudarcom elemzése gyarapítja tudásotokat. 
 
Végül teszek még egy utolsó kísérletet arra vonatkozóan, hogy Juditnak mikor lesz komoly 
párkapcsolata. 
2016.  36-dik életév.:  
Primer direkció: Hold együttáll Plútó. Asc. Az Oroszlánba lép. MC. a Kosba lép. Nap 
szemben áll Jupiter és Szaturnusz. C Asc. trigon Hold. 
Szekunder direkció: a Neptunusz retrográdba fordul. Hold együttáll Neptunusszal, szextil a 
Nappal, szextil a Merkúrral a VII. ház felett.  
Tranzit: Szaturnusz szextil Szaturnusz. Szaturnusz szextil Jupiter. Jupiter együttáll Hold. 



Szolár: szolár Hold együttáll radix Holdcsomóponttal. Szolár Jupiter együttáll 
Holdcsomóponttal együttállnak a radix Holddal.  
(Ez az utolsó ajánlatom! Ha ez nem jön be, akkor feladom.) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bp., 2014.06.11. 
Ujvári Csilla 

 




