ASZTROLÓGIA és a CSILLAGKÉPEK
ASZTROZÓFIA
Az asztrológiában használt csillagjegyek mindegyike 30 fok hosszúságú. Csillagászati
értelemben azonban átfedések vannak, valamint egyes csillagjegyek rövidek, mások pedig
sokkal hosszabbak. Sokszor a határok sem egyértelműek, habár az egyes csillagjegyek
terjedelme konkrétan van meghatározva.
A figyelembe vett állócsillagok két félék. Egy részük a zodiákus csillagjegyekben vannak,
másik részük pedig a háttérben lévő más csillagjegyek csillagai. Ahhoz, hogy az állócsillagok
tulajdonságait megértsük ismernünk kell az adott csillagjegy történetét és ehhez nyújt
segítséget a mitológia és a különböző ősi vallások és szokások. Így már könnyebben
értelmezhető például a Bikában megjelenő Algol, amely tulajdonképpen a Perseus
csillagképből érkezik, de magán viseli a Bika jellemzőit is. Ez a fajta csillagfejtés épp oly
bonyolult, mint maga az asztrológia.
A precesszió hatása: A Föld forgástengelyének dőléséből adódó elmozdulás miatt változik a
Tavaszpont (Kos 0 fok) helyzete. A teljes precesszió ideje 25920 év. Egy zodiákus csillagjegy
eltolódás, vagy is 30 fok 2160 év alatt következik be. Ennek megfelelően a Tavaszpont ma
már a Halak 10 fokára esik és minden évben kb. 50 ívmásodpercet halad hátrafelé. Voltak is
olyan írások miszerint a Kosok már nem Kosok, hanem Halak. Ezzel azonban a jelentős
asztrológusok nem értenek egyet. Mondván, ha a változik is a díszlet, attól még a színdarab
ugyan az marad.
Az alább felsorolt állócsillagok pontos helye a saját csillagjegyben mindig ugyan az. Azonban
a precesszió miatt a Földről nézve folyamatosan vándorolnak (évente 50 ívmásodperc). Ez a
mozgás követhető kivetítve az asztrológiában használt jegyekre. Például így fordulhat elő,
hogy az Algol valójában a Perseusban van, a Bikában látszódik és az asztrológia 2000 évi
adat szerint a Bika 26°10’-nél veszi figyelembe. Kb. 260 év múlva az Algol valójában a
Perseusban lesz, a Bikában fog látszódni ugyanazon a helyen, de az asztrológia már az Ikrek
jegyben fogja jegyezni. Ugyan ez visszafelé is érvényes. Amikor az első asztrológusok
megfigyelések alapján tulajdonságokkal ruházták fel az állócsillagokat, akkor még azok egy
másik zodiákus jegyben voltak. 4000 évvel ezelőtt az Algol a Kos elején tartott. Ennyi év
távlatából az állócsillagok tulajdonságai is változtak az élethelyzetek szerint, de az alapvető
hatások biztos, hogy megmaradtak.
Miután az égen elfoglalt hely a változatlan, így az állócsillagokat aszerint fogom vizsgálni a
mitológiai történetek segítségével. (Terjedelem 18 oldal)
Hiánypótló írásom érthetővé teszi az Asztrozófia összefüggéseit.

Ez a kiadvány az „Állócsillagok hatásai” írásommal együtt használható, amely letölthető
a honlapomról.
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