
 
GYERMEKTELENSÉG 

 
Mondhatnám azt is, hogy meddőség, de ez a szó nem fejezi ki mindazt, ami alatt én a 
gyermektelenséget értem. Meddő a bánya, amiből már kitermelték az ércet, meddő az, aminek 
nincsen termése. Gyermektelen viszont lehet az is, aki fizikailag képes gyermek nemzésére 
vagy kihordására és megszülésére.   
Melyek lehetnek a gyermektelenség okai? 
A legkézenfekvőbb ok valamilyen testi probléma, rendellenesség, betegség, amely kizárja a 
teherbeesést. A horoszkópban az Ascendens, a Nap, a Hold, a születési uralkodó, azok 
diszharmonikus helyzete és betegség házakkal való kapcsolata jelöl. Első sorban a szaporító 
szervek problémája jöhet szóba, amelyek a Skorpió jegyhez tartoznak. Kapcsolódó 
betegségeket is figyelembe vehetünk, mint például a komoly szívbetegségek, 
vérnyomásprobléma, vagy cukorbetegség, amikor az orvos nem javasolja a terhességet az 
anya életének veszélyeztetése miatt. Lehet olyan testi fogyatékosság, amely kizárja a 
gyermekvállalást, ezt klasszikus esetben az Ascendens jelöli. Mint minden 
horoszkópelemzésnél, itt is néznünk kell az egész horoszkópot, hisz sokszor hallunk olyan 
esetekről, amikor a nő mindenre képes azért, hogy kihordja gyermekét. Vállalja a műtéteket, a 
fekvést kilenc hónapig, az életveszélyes helyzeteket, van úgy, hogy nem akadály a vakság, a 
végtaghiány, annyira erős benne a vágy a gyermek iránt.  
Jegyhelyzetek szerint vannak termékeny jegyek, mint Halak vagy a Nyilas. A kettős vagy 
változó jegyek ikerterhességre utalnak. A Szaturnuszi jegynél közrejátszik az egzisztencia, 
felelősség, vagy éppen a felelőtlenség. A Szűz úgy gondolja, hogy legalább van kire 
dolgoznia nap, mint nap. A Kosnak és az Oroszlánnak a társa fontosabb, legfeljebb egy 
gyermeket vállal.  
A lelki okok már kevésbé látványosak, ezek a Holdhoz és a Rák jegyhez köthetők, mint 
legfőbb érzelmi jelölőkhöz. Ha a nő a termékenység időszaka alatt nem kerül megfelelő 
élethelyzetbe lelkileg, akkor gyermektelen maradhat. Amikor a férj nemzőképességével van 
probléma, azt is a Hold jelöli a nő horoszkópjában. Itt említeném meg az örökbefogadást, a 
béranyaságot, a mesterséges megtermékenyítést, amelyeket az Uránusz és Neptunusz 
bolygók, Vízöntő és Halak jegyek jelölnek.  
A harmadik ok, amitől elmarad a gyermekáldás az nem vezethető vissza sem testi, sem 
érzelmi okokra. A gyermektelenségek 30 %-a ily módon megmagyarázhatatlan. A tudat 
alattiban képződnek a gátak, ha nem kutatjuk azokat, soha nem kapunk rá magyarázatot. A nő 
eleve úgy választ férjet, hogy az jó lesz-e gyermekei apjának, de ez fordítva is működik. Ha 
nem életcélja a gyermeknevelés, akkor olyan párt választ, akitől nem lesz gyermeke. Működik 
egyfajta evolúciós ellenkezés, ami nem köthető betegséghez vagy rendellenességhez, ami 
megakadályozza a szaporodást. A gyermek iránti túlzott felelősség, a nő saját anyaságának 
kétségbe vonása azt eredményezheti, hogy soha sem érkezik el a megfelelő idő, hogy mindig 
valami fontosabb. A társ viselkedése is lehet gát, ha nem lehet rá számítani, ha nem teremt 
megfelelő körülményeket a családalapításhoz, akkor beindulhat a nő védekező 
mechanizmusa. Lehet, hogy a horoszkópban első ránézésre nem fogunk találni utaló jeleket, 
de az alaposabb vizsgálat, a horoszkóp egésze, a több apró jelzések már feltételezhetik a 
gyermektelenséget. Ezek a következők lehetnek: A Hold a jegy végén áll és már nincs látens 
fényszöge. Hold kvadrát Plútó. A Hold, a Merkúr vagy az 5. ház ura a 8. házban van, le kell 
róla mondani. A Hold vagy a Merkúr együtt, vagy szemben áll az Algollal.  
A Plútó érintettsége jelenthet abortuszt, halva születést, jobb esetben magát a szülést, mint 
élet-halál ura, mint kezdet és vég, mint újjászületés reinkarnáció által. Szervezetünk és 
hormonjaink működését külső hatások is befolyásolják és mivel a működés a Holdhoz 
tartozik, így fontos annak helyzetét alaposan vizsgálni. Betudja-e tölteni az anyasággal és 



fogantatással kapcsolatos funkciókat. A fogantatás általában akkor jön létre, ha a radixban 
lévő Nap és Hold távolság és fázis valós időben, tranzitban megismétlődik. Ha ez a szituáció 
ritkán párosul a nő peteérésével vagy a férfivel való együttléttel, akkor csökken az esély a 
teherbe esésre. Mint tudjuk ez a fajta Holdállás fogamzásgátlásra is alkalmazható. (a módszert 
Jónás Jenő szlovák-magyar asztrológus dolgozta ki, de Ptolemaiosz Tetrabibloszában is 
találunk rá utalásokat). Az Uránusz felel az idegrendszer működéséért, a stresszhelyzetek 
kezeléséért és hajlamosít a depresszióra, ami befolyásolja a fogamzást.  
Az állatvilágban jól megfigyelhető, hogy az anya rossz helyzet esetén tudja szabályozni a 
vemhesség hosszát. Ha egy állat erre képes, akkor az ember is (tudat alatt) szabályozhatja, 
vagy megakadályozhatja a terhesség létrejöttét. Sőt ennek az ellenkezőjére is van példa, ez az 
álterhesség.  
A párok között, akik oly közel kerülnek egymáshoz, az éjszakát is egymás mellett töltik, akár 
közös álmokkal és összekapcsolódott agyhullámokkal, pszichés kommunikáció jön létre. Ez 
nem csak pozitív, hanem negatív hatásokkal is bírhat.  
Férfi horoszkópban nem mutatkozik markánsan a gyermek, hisz nem ő hozza világra. De 
nekem már volt olyan férfi páciensem, aki efelől kérdezett. Ilyenkor mindig az 5. ház és 
annak kapcsolatai válaszolnak a kérdésekre. Illetve vizsgálhatjuk a nemzőképtelenséget, ami 
Skorpió jegy, Plútó és Mars bolygó, valamint elégtelen hormontermelés, ami Uránuszi hatás.  
Mint tudjuk az életünk meg van írva, leolvasható a horoszkóp ábráról. Van, akinek nem az a 
feladata, hogy gyermeket neveljen, őt másra szánta a sors. Fogadjuk ezt el és bízzunk abban, 
hogy a Gondviselő tudja, hogy mi miért van.  
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