
ÉLETFELADAT,  KARMA  A  GYAKORLATBAN 
 
Ha létezik a reinkarnáció, akkor a feladatunk nem csak a mostani életünket érinti. Az előző 
élet karmáit ide hoztuk, ha csak le nem dolgoztuk már, és az el nem végzett feladatokat majd 
tovább visszük egy következő életbe. Mindenkinek az az életfeladata, hogy a neki kijelölt utat 
járja, minél hasznosabban töltse idejét, hogy majd hozzátehesse részét a közös tudathoz odaát. 
Az a feladatunk az életben, hogy a születésünk előtti bevállalt tanulási folyamatot 
véghezvigyük. Mindent megtegyünk azért, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki magunkból, 
miközben ezzel ne bántsunk másokat. Az elkerülhetetlen, hogy kapcsolataink során mások 
érdekeit ne sértsük, de az ne legyen készakarva. 
Igyekezzünk életünket magasabb szinten élni, nem gyarapítani, hanem ledolgozni a karmikus 
feladatokat. Van aki rögtön tudja, van aki csak sejti és van akinek segíteni kell, hogy 
rátaláljon az útra. A sors terelget minket, csak figyelni kell. 
Az életfeladat és a karma szorosan összefügg. Az hogy az ok-okozat alaptörvénye szerint 
éljünk maga a feladat. Tudnunk kell, hogy tetteinknek alakítják életünket, bármit cselekszünk, 
a jövő a múlt következménye.  
 
Életfeladat jegyenként Hajo Banzhaf és Anna Haebler szerint: 
Kos: támadás, harc és önérvényesítés. 
Bika: a már bevált dolgok megőrzése, érzéki örömök kibontakoztatása. 
Ikrek: az állandó kétkedés révén megkülönböztetni a hazugságot az igazságtól. 
Rák: érzelmi kötelékek kialakítása, a mélyen rejlő érzelmek kifejezése. 
Oroszlán: méltóságteljes középponttá válni. 
Szűz: minden rátermettséget, alkalmasságot kritikusan ellenőrizni. 
Mérleg: szépséget hozni a világba. 
Skorpió: igazi, de kellemetlen gyógyítóvá válni. 
Nyilas: hírül adni, hogy mi a dolgok értelme és útmutatóvá válni. 
Bak: a rend és jog, törvény és normák következetes képviselete. 
Vízöntő: felülkerekedni a régen és újat hozni a világba. 
Halak: az isteni jelenlét eleven tanújává válni ebben a világban. 
 
A fenti mondatok általánosságban érvényesek, a Nap jegyet képviselik és mivel nem a 
horoszkóp egészére vonatkoznak, így nem is állíthatjuk határozottan, hogy ez a feladat.  
Ugyan így találhatunk életfeladatot az Ascendens, a Hold, a Holdcsomópont vagy a 
Szaturnusz jegye szerint és az még mindig csak általánosítás. Nem mindenkinek adatik meg, 
hogy a Napja szerint éljen és lehet, hogy az egónak nincs is köze a karmájához. Konkrétumot 
csak a személyre szabott születési horoszkópból tudhatunk meg.  
Érdekes megfigyelni, hogy a gyermekek még a Napjuk szerint játszanak, ebbe a korba még 
nincs lehetetlen, nem befolyásolja őket semmi. Lehetnek orvosok, bolti eladók, vagy 
mozdonyvezetők, ki-ki a Nap jegye szerint. A játékban még mindenre van lehetőségük.  
A Nap jegy szerinti tevékenységet azonban szét kell választanunk az életfeladattól, ugyan is a 
legtöbb esetben a kettő nem ugyan az. A munkát és a munkahelyet, ahol dolgozunk végképp 
ne vegyük ugyan annak, mint a hivatást és a karmát.   
 
Feledet- vagy karmajelölők a horoszkópban: 
Bár az egész horoszkóp a karmán alapul, még is vannak speciális jelölők. 
Szaturnusz: sorsbolygó, tanító, kötelezettségek, a karma ura, a küszöb őre, értünk szigorú, 
kényszerít. Amilyen jegyben áll úgy viselkedik, amelyik házban áll és aminek az ura ott fejti 
ki hatását. Fényszögei jelzi a kapcsolatait. A hozzáállásunk határozza meg, hogy a nehéz 



helyzetekben szenvedünk, vagy tanulásnak és fejlődésnek tekintjük a megoldandó problémát. 
Kár kikerülni és megfutamodni a feladatok elől, mert rövidesen visszakapjuk azokat.  
A Szaturnusz uralta területeken fellelhetjük a múltbéli szigorú, kegyetlen viselkedésünk 
gyökereit, itt vihetünk végbe szemléletváltást, magatartásbeli változtatásokat. A forma és 
szerkezet bolygója kikényszeríti a fejlődést, ha nem tesszük meg, akkor ismétli az 
élethelyzetet, vagy előfordulhat, hogy megbetegít. Fogadjuk el azt, hogy minden a mi 
érdekünkbe történik.  
A Szaturnusz ártó, negatív bolygónak van bélyegezve. Ez nézőpont kérdése, én jobban 
szeretem, mint a Jupitert. Ne feledjük a jó tulajdonságait, miszerint állandóság, stabilitás, 
kitartás, türelem, tekintély, helytállás, önvédelem, elősegíti a fejlődést, kijelöli személyes 
határainkat, megmutatja a munka értékét. A sorban az utolsó bolygó, amely csak az anyagi 
világot képviseli.  
 
Hold: ösztön, változékonyság, család 
Kapcsolatban van a múltbéli beidegződésekkel. Fényszögei megmutatják, hogy mennyire 
vagyunk képesek kifejezni és felhasználni a múlt életeink során szerzett tapasztalatainkat. 
Erőpróbáló aspektusai olyan életterületeket tárnak fel, ahol a karmikus minta problémás, az 
életenergiák nem áramlanak, nem tudunk alkalmazkodni.  
 
Jupiter: sorsbolygó, szerencse, sokasodás, segítő, önként vállalt feladat. Hozzá segíthet a 
ledolgozáshoz és a megváltáshoz.  
 
Transzcendens bolygók: láthatatlanságuk miatt korábbi életeket jelölnek. Lassú mozgásuk 
miatt kollektív karma. Már nem csak materiális dolgokat képviselnek, hanem szellemieket is.   
 
MC-IC tengely:  gyökereink, régmúlt, ahonnan indultunk és ahová törekszünk, öröklés a 
családtól és nemzettől, eredet, származás. Az IC urának házhelyzete mutatja, hogy hol 
jelentkezik az indíttatás, mely területen játszik szerepet a vérvonal.  
Az MC tengely sokszor mutatja, hogy sikerül-e elérni a célt, hogy el tudjuk-e végezni az 
életfeladatot, vagy átvisszük azt egy következő életbe.  
 
Fényszögek:  
együttállás: Ha Szaturnusz, Hold, vagy Jupiter tagja az együttállásnak, vagy egymással állnak 
együtt. 
kvadrát: Nevelő, tanító fényszög. Mutathatja magát a feladatot is.  
kvinkunx (150 fok): Olyan energiákat köt össze, amelyek sem polaritásban, sem minőségben, 
sem elemben nem azonosak. Egymással látszólag köszönő viszonyban sem lévő képességeket 
késztet együttműködésre. Jelen életben van karmikus hatása és mostani életünkön kívülre 
mutat. Ha a fényszöggel a Szaturnusz érintett, akkor meg kell tanulni a karmikus feladatot. 
Alakzatok: T-kvadrát, keresztkvadrát, yod, bumeráng. Az alakzatok hiányának értelmezése. 
Az alakzatok igen fontosak a karma vizsgálatakor, sok információt tartalmaznak.  
 
Felszálló és leszálló holdcsomópont:   
Leszálló: karmikus gyökerek, a múlt karmája. Hozott tudás. 
Felszálló: amit ebben az életben meg kell tennünk. Amilyen tulajdonságokat kell elsajátítani. 
Hol várnak ránk ezek a feladatok. 
Egyes vélemények szerint a Holdcsomópontok nem létező égitestek, ezért nincs hatásuk. Eb-
ben az értelemben az Ascendens sem sugárzó pont, még is konkrét jelentősége van. Én inkább 
azért tartom jelentéktelennek, mert jegyhelyzete csak 12 variációt engedélyez, mint a sajtóho-



roszkópok előrejelzései. Az már egészen más, ha bolygóval áll együtt, mert akkor megerősíti 
annak karmikus jelentőségét. Az együttállás jellege I. házas, jelentős tulajdonságot mutat.   
 
12. ház: a legutolsó elmúlt élet területe. Rejtett memória és félelmek. Milyen személyiségek 
voltunk előző életünkben. Bolygó a házban: inkarnációs áthozat, hogy mit kell megoldani. 
Veszteségeink az előző életünk karmájából adódik.  
 
Mikor érkezik el az idő? 
Az életfeladatot többféle képen érzékeljük.  
A kevésbé ezoterikus egyének nem foglalkoznak vele, ők csak élik az életet. Ez azonban nem 
azt jelenti, hogy ők nem teljesítenek, csupán nem jelenik meg tudatosan a téma.  
Van, aki soha sem találja meg az útját, vagy nem tudja, hogy már megtalálta. Ez az ember 
nem érzi jól magát, örökös hiányérzete van, látszólag haszontalan. Közöttük találjuk azokat, 
akiknek csak annyi a feladata, hogy másokat hozzásegítsenek karmájuk teljesítéséhez.  
A harmadik csoportba azok tartoznak, akik egyszer csak igénylik, hogy megtudják miért van-
nak itt a Földön. Ha önmaguktól nem jönnek rá, akkor felkeresik az asztrológust és felteszik a 
kérdést. Mi az én feladatom? Rend szerint a kérdés megfogalmazása egybe esik az életfeladat 
végrehajtásának kezdetével.  
A folyamat, vagy a felismerés kezdetét jelölheti többek között a Szaturnusz, vagy Jupiter cik-
lusa, az őket ért tranzitok, az MC tengellyel kapcsolatos hatások, Plútó tranzit, direkciók. 
 
Ledolgozott karma életen belül. (Kegyelemben részesülés) 
Sokszor előfordul, hogy a karma egy életen belül is működik. Amit most elkövetünk, nem 
feltétlen a következő életben kell a következményeit viselnünk. Az is megtörténhet, hogy tel-
jesítettük a kötelezettségeinket és kegyelemben részesülünk, többé már nem terhel minket az a 
feladat.  
 
Lehet-e több feladat. Jutalomjáték. 
Valószínűleg egy életen belül csak egy témakör közé csoportosul a karmánk, különben a ho-
roszkópban nehezen tudnánk megkülönböztetni a karmikus feladatokat témában és időben. 
Ugyan azt a problémát kis változtatásokkal többször elénk rakja az élet, amíg teljesen meg 
nem tanuljuk a leckét.  
Egyes vélemények szerint ledolgozott karma után nem kell meghalnunk, jöhet a következő 
terv, a következő tanulási szakasz, de ez már a következő életre vonatkozik. 
És mi van a teljesítés utána? Vagy tudatosan, önként bevállaljuk újra, vagy ki is léphetünk, 
vagy kapunk egy jutalomjátékot, ami nem kötelez semmire, kegyelem és szabadság.  
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