ELŐZŐ és KÖVETKEZŐ ÉLET a HOROSZKÓPBAN
(A Baktay Egyesület rendezvényén 2019. májusban elhangzott előadás szerkesztett változata,
amely az Asztrológiai Tükörben is megjelenik.)
Jelenlegi életünk csak egy szeletkéje létünknek. Szorosan hozzá tartozik előző és következő
életünk. Egyik következik a másikból. Mivel nem ismerjük automatikusan csak a mostanit,
így sokszor igazságtalannak érezzük azt, ami velünk történik. Nem értjük, hogy mit kell
tennünk, hogy nekünk miért nem jár az ami másnak, vagy hogy miért vagyunk
mozdulatlanságra ítélve.
A tudattalanunk tele van régi emlékekkel, beidegződésekkel, ősi mintákkal, amelyek
meghatározzák az életünket – eszerint élünk – anélkül, hogy felfognánk a miérteket. A kutató
és kíváncsi elme igyekszik többet tudni magáról és én ebben tudok segíteni egy átfogó
módszerrel. Az előző élet vizsgálata rávilágít az alapokra, a hozott tendenciákra és
magyarázatokkal szolgál, hogy most mi a feladat. A következő élet vizsgálata pedig
megmutatja, hogy mire mentünk mostani életünkben.
A pszichológiai ismeretek összekapcsolása az asztrológiával rendkívül hasznos. Nem kívánok
a pszichológusok helyébe lépni – nem is tehetem, hiszen nem vettem részt ilyen irányú
képzésen – de a mélylélektan iránti érdeklődésemet felhasználom a tanácsadásokon.
Vizsgálandó területek a radix horoszkópban
A 12. ház témái
Előző élet. Ha bolygó van benne, akkor több információt tartalmaz. A ház urát kell
vizsgálni. Természetesen a közrezárt jegy is számít.
A 9 hónap, amit az édesanyánk méhében töltünk, hiszen akkor már érzékeljük a világot. A
beidegződések már ekkor kezdődnek.
A tudattalan azon része, amire nem emlékszünk. A gyermek 2-3 éves koráig nem raktároz
emlékeket, a fiatal agy nem alkalmas erre. Viszont a történések lenyomata bekerül a
tudattalanba. Ezért olyan fontos csecsemő- és kisgyermek korban a pozitív kötődés és a
biztonság.
Közös tudatból hozott alapminták.
Itt keletkeznek a legfontosabb problémák. Innen jönnek az áthallások.
A 12. ház jegye
Kos kulcsszavak: agresszió, előnyök, naivitás, meggondolatlanság.
Bika kulcsszavak: anyagiasság, kimozdíthatatlanság, kényelem, kéjelgés.
Ikrek kulcsszavak: beszéd, furfang, mozgás, semlegesség, kíváncsiság.
Rák kulcsszavak: család, ősök, változékonyság, ciklusok, érzékenység.
Oroszlán kulcsszavak: felsőbbrendűség, vezető szerep, sznobizmus, külsőségek.
Szűz kulcsszavak: kritizálás, spórolás, én tudom a legjobban.
Mérleg kulcsszavak: párkapcsolat, diplomácia, művészetek, női praktikák.
Skorpió kulcsszavak: hatalom, bosszú, élt-halál ura, kitartás.
Nyilas kulcsszavak: hit, jog, igazság, tudás.
Bak kulcsszavak: felelősség, korlátok, terhek, kitartás, ridegség.
Vízöntő kulcsszavak: mágus, forradalom.
Halak kulcsszavak: illuzionista, áldozat.
Mivel a Halak jegy a mundán 12. ház, így duplán jelentős az előző élet karmájával
kapcsolatban. Itt van a legtöbb megtévesztő és áldozat.
(Bővebb leírás a 2019. májusi Asztrológiai Tükörben és a honlapomon található.)

1

Fényszögek, amelyek rendelkeznek karmikus kapcsolatokkal
Együttállás
Ha a Szaturnusz áll együtt valamely fontos bolygóval, akkor az feladatot, tanulnivalót mutat,
mégpedig a személyiségre vonatkozóan, mivel az együttállás I. házas jellegű fényszög.
Kvadrát 90°
Kivételes energia. Kényszerít, nevelő, tanító fényszög. Akármennyit dolgozunk rajta, nem
oldjuk meg maradéktalanul. Potenciális fényszög az Akarat alakzathoz, ha két kimenőkvadrát
(másfélkvadrát 135°) tranzit vagy direkció éri.
Akarat alakzat (egy kvadrát 90° és két kimenőkvadrát 135°)
Szabad akaratból foglalkozhatunk a kvadrát egyik felével, van rá lehetőség hogy megoldjuk,
de a másik fele probléma megmarad.
Szeszkvinkvadrát 135° (másfélkvadrát)
Olyan kvadrát, amely több inkarnáción keresztül működött és most kimenő, tehát utolsó
kvadrát. Nem csak alakzatban, hanem önmagában köze van a szabad akarathoz. A két oldala
választási lehetőség.
Kvinkunx 150°
Külvilágból érkező sorsszerű események. A cselekvés és elmulasztás fényszöge. Nem
főfényszög, mégis uralkodik lét és nemlét felett (a felső 8. házas jellegű).
Yod (Isten ujja) (két kvinkunx 150° + egy szextil 60°) Y forma
A Yod válaszutat, irányváltást is jelképez. El kell indulnunk egy úton, anélkül, hogy tudnánk
lesz-e eredmény, lesz-e siker. Sötétben tapogatózunk, habár a tudattalanunk már rég tudja,
hogy változtatni kell. A horoszkópban a szextil potenciális Yod.
Ezek a fényszögek azt mutatják, hogy itt jelenik meg a szabad akarat és a választási
lehetőség. Az első kettőn kívül nehezen felfedezhetőek, ezért igen hasznos itt az asztrológus
személye, aki ezekre a lehetőségekre felhívja a figyelmet.
Felszálló Holdcsomópont a házakban
Házhelyzete rávilágít a mostani élet feladatára. Milyen tulajdonságokat kell elsajátítani.
I. házban
Meg kell találni saját egyéniségét, hogy felismerhesse a lehetőségeket. Nem másoknak való
megfelelés a cél. Önmegvalósítás, szilárd jellem, vezető szerep. Egyedül is megállni a saját
lábon. Párkapcsolati dominancia. A kapcsolatok kezelése.
2. házban
Egy új értékrend kialakítása az előzőhöz képest. A biztonság, bizalom, meghittség elfogadása,
a testiség iránti igény. Saját maga értékelése és elfogadása. Anyagi biztonság, magabiztosság.
A veszteségektől való félelem leküzdése.
3. házban
Valamiféle tolmács szerep, a nagy gondolatok hétköznapi nyelvre történő lefordítása. A
kommunikáció elsajátítása. A közelebbi dolgok megértése és továbbadása. A meggyőződések
és világképek változásának elfogadása. Sok kapcsolatok mindegyikét a helyén kell kezelni.
Belső nyugtalanság, mozgékonyság, kíváncsiság.
IV. házban
Foglalkozni kell a származással, a családdal, a nemzetséggel (nemzettséggel), hazával. Ezen
keresztül a lelki egyensúly megtalálása. A saját családhoz való viszonyulás megértése.
Lelkierő és lelki biztonság megteremtése. Orvoslás terapeutaként. Mindezt túlzott becsvágy és
hatalmi törekvések nélkül. Újraértelmezett magatartásminták.
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5. házban
Feladat a gyermekkel és vagy szerelemmel. A „teremtés” megélése. Mások figyelmét felkelteni. A játék élvezete. Teret adni a szerelemnek, az erotikának, a saját egyéniségnek. A középpontba kerülni. Az irányítás energiáinak birtokában lenni.
6. házban
A mindennapok rendszerbe foglalása, kötelezettségek. Kevésbé kell elszakadni a külvilágtól.
Az önbizalom megtanulása, a szorongások mellőzése. A panaszkodás és kesergés helyett bizakodás. A testi betegségek gyógyítása a léleken keresztül, úgy a saját mint másoké. Az előző
életbeli befejezett karmát el kell engedni.
VII. házban
Feladat a házastárssal. Nem számíthat könnyű házasságra. A harmónia és egyensúly megteremtése a párkapcsolatban és az egyenrangú emberi kapcsolatokban túlzott megfelelés nélkül.
Az egészséges alkalmazkodás elsajátítása. Bizonyos mértékig a függetlenség feladása.
8. házban
Nem szabad hagyni, hogy a birtoklási vágy eluralkodjon sem anyagi téren, sem szexuális
helyzetekben. Mások értékelése és figyelembe vétele. A hibák belátása, önfegyelem. Gyakran
lehet olyan karmikus lecke, amikor betegség, vagy szexuális probléma folytán át kell értékelni
az életet. Lehet újjászületés egy mélypontról. Szexuális élmény, amely spirituális tapasztalatot
rejt.
9. házban
Az eszmék, elvek, vagy vallások sokasága között megtalálni az értelmet. Eljutni a saját világképhez a megismerésen keresztül. Saját vélemény, álláspont. Etikai értékek. Jelentős távoli
célok kitűzése. Az utazások fontos szerepet töltenek be.
X. házban
Az igazi fejlődés folyamata, elszakadás a családtól, saját egzisztencia kialakítása. Felnőtté
válás. A felelősség megismerése. Akár egyedül is vállalni a terheket, a küzdelmeket magáért
és másokért. Kézbe venni az irányítást.
11. házban
Az egó előtérbe helyezése helyett meg kell látni a közösség érdekeit és értékeit. Az egységben
az erő felismerése. Új eszmékre és reformokra van szükség. Az eddigi elképzeléseket új alapokra kell helyezni. A barátságok elfogadása.
12. házban
Mint mindig talán ez a ház a legnehezebb. A göcsökből való feloldódás. Mások kritikátlan
elfogadása. Az önzetlenség megértése. Hosszú vajúdó folyamat, akár csak egy kihordás és
megszületés, de az út végén új embernek kell lenni. Áldozatkészség anélkül, hogy áldozattá
váljon az egyén.
Perszonár horoszkópok
A Napot a különböző bolygók együttállásán átvezetve felvilágosítást ad a tudatalatti lényegéről. Az ilyen együttállások pontos időpontjára elkészített horoszkópok, minden bolygó saját
természete szerinti hatását és a személyiség háttérbe szorított megnyilvánulásait tükrözi.
A Nap ugyan azon az ív perc helyen álljon, mint a radix bolygó.
A Nap Megvilágít és Tudatszintre emel.
Plútó-Nap perszonár (előre vezetve) Ez a következő élet.
Visszafelé is irányítható a Nap, ez a hozott kötelezettségeket és lehetőségeket mutatja. Az
előző élet tehertételeiről és ajándékairól van szó. Az ok-okozat összefüggése és az elmulasztott feladatok mostani teljesítése. Ez különösen érdekes, ha a 12. házban bolygó van.
Nap-Plútó perszonár (visszafelé vezetve) Ez az előző élet. A radixal együtt, folyamatában
vizsgálhatjuk.
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Mint látjuk a perszonár horoszkópok többfélék. Mi most csak az előző és következő élet
perszonárjaival foglalkozunk.
Példahoroszkóp elemzése
Atilla adatai. Nevezzük őt így, mint a hun vezért. Élő személyről van szó, pontos születési
adatok nélkül. Fiktív horoszkóp nem értelmezhető.
Radix adatok:
Plútó helyzete: Szűz 14°06’33”
Nap helyzete: Bak 16°10’15”
Asc. Bika 10°52’
12.ház Halak jegy, közrezárt Kos,
Jupiter a Kosban.
Felszálló Holdcsomópont a 3.
házban
Előző élet:
Nap visszafelé vezetve a Szűz
14°06’33” fokra
Asc. Nyilas 1°40’
Következő élet:
Plútó előre vezetve a Bak 16°10’15”
fokra
Asc. Halak 4°33’

Születési képlet
Atilla azzal a problémával keresett meg, hogy már egy jó ideje nem jut egyről a kettőre,
megrekedt az élete, egyhelyben toporog, nem képes előre haladni.
A Bika Asc. ura a Vénusz együttáll a Vízöntőben lévő Szaturnusszal, amely uralomban
van még lokálisan is. A Vénusz kvadrátot kap a Neptunusztól a VII. ház felöl. A Neptunusz a
12. ház ura. A Bak Nap igen közel az MC.-hez távolodó, már alig érezhető Jupiter kvadrátban. Mars a Bakban X. házban a 12. házból jön, szoros kvadrátban van a Mérleg Holddal,
amely a IV. házból jön. És végül van egy távolodó, de még bőven érvényes kvadrát a JupiterMerkúr között.
A saját tehetetlenségének béklyójában kínlódik. Szeretné az adottságait használni, de azt a
Szaturnusz lekorlátozza, a Neptunusz pedig bizonytalanná teszi. Szeretne megnyilvánulni egy
vezetői szerepben, de a Jupiter még visszanyúl lenézően és azt mondja, hogy „ezt az állást ne
fogadd el, ez nem méltó hozzád”. Az energiákat, a tetterőt szétforgácsolja a változékony
Hold. A vegetatív idegesség még akkor is jelen van, ha az Uránusz jó helyzetű.
A Mars tétlensége már régi téma, ezt az Uránusszal alkotott kimenőkvadrát mutatja.
A radix 12. háza: A Halak jegy és a Kosban lévő Jupiter a megtévesztettség felső fokon. Atilla olyan eszméket vallott és olyan hit mellett állt ki, amely másokat is tévútra vezetett.
A Felszálló Holdcsomópont szerint, amely a 3. házban áll a feladat a következő. A meggyőződések és világképek változásának elfogadása. A dolgok megértése és továbbadása. Egyfajta
kommunikáció elsajátítása. A kapcsolatok és a belső nyugtalanság helyén kezelése.
Előző élet: A Nyilas Asc. igazolja a hitet, eszmét. A két sorsbolygó és Vénusz alkotta Yod
választás elé állította, amit valószínűleg nem tett meg. Az elmulasztott lépés – félt a következményektől – mostani életében cselekvésképtelenné teszi. Az előző élet Marsa rangvesztett
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és fényszög nélküli. Az előző élet, horoszkópja magyarázatot ad arra, hogy most miért nem
tud érvényesülni. És, hogy a probléma gyökere még régebbi azt a Halakban kezdődő IC. jelzi.
A következő élet horoszkópjából tudhatjuk meg, hogy mit sikerül most teljesíteni. A Halak
Asc. és az I. házban lévő Neptunusz, valamint a Halak Chiron még mindig a káoszt mutatja.
A másik születési uralkodó a Jupiter együttáll a Holdcsomóponttal, még mindig karmikus a
feladat. Nap a 12. házban itt már bizonyítási kényszer, a mostani életre utalva pedig az önmegvalósítás akadályoztatása. A Mars végre kétszeres uralomba került. A radix kimenőkvadrátjából még mindig maradtak nyomok a Mars-Nap kvadrát miatt.
Elismerem, hogy elemzésem nem szívderítő az egyénre nézve és nem könnyű szembesülni
életeink történetével, de vajon jobb-e egy életen keresztül reménykedni abban, ami sohasem
fog megtörténni. Ezt ki-ki döntse el maga, hogy akarja-e tudni életének látszólag igazságtalan
oldalát.

Előző élet perszonár ábra

Következő élet perszonár ábra

2019. 05. 18.
Ujvári Csilla
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