
HALHATATLANOK 
 
A halhatatlanság az élet elveszíthetetlen birtoklása. 
 
A görög mitológiában és gondolkodásban a halhatatlanság jelentős szerephez jutott, az istenek 
kiváltsága volt. Az olümposzi istenek ambróziával (azt jelenti, hogy a halhatatlanoké) 
táplálkoztak és nektárt ittak.  
 
A Biblia szerint Isten az embert, Ádámot és Évát a maga képmására teremtette, tehát 
kezdetben az emberpár halhatatlan volt.   
 
Létezik egy másik fajta halhatatlanság. Amikor az illető teste már megszűnt létezni és amikor 
a lelke már a túloldalon van. Még sem felejtjük el, bármennyi idő is telt el azóta, hogy elment. 
Beszélünk róla, valamilyen esemény kapcsán mindig előkerül. A horoszkópja továbbra is 
működik, megtalálnánk benne, ami történik velük, nyilván nem fizikai szinten.  
És itt most nem a közeli hozzátartozóinkról beszélek, hanem azokról az emberekről, akik 
időről időre bekerülnek a média és a világhírek középpontjába.  
 
Mi mutatja egy horoszkópban ezt a fajta halhatatlanságot? A jelölőket és a bolygóállásokat 
még azelőtt foglalom össze, hogy a képleteket megvizsgálnám.  
 
A híressé, vagy hírhetté válás nem feltétlen kulcsa a halhatatlanságnak. Annyi híres ember 
van, aki hagyott maga után nyomot a világban, lénye mégis feledésbe merült. A horoszkópban 
a Hold helyzete a VII., vagy X. házban alkalmas a hírnévre, maga a hírnév is a X. házban van. 
Tehát a Hold előtérbe kerülhet, de a kezdetekhez feltétlen szükséges.  
 
A titkok mindig foglalkoztatják az embereket. Ha valakiről időről időre kiderülnek dolgok, az 
mindig feleleveníti az illető emlékét. Előkerülnek írások, szemtanúk, megjelenik 
nyomtatásban az életregényük. A titkok a 8. és 12. házhoz köthetők, valamint a Skorpió és a 
Halak jegyhez. A Skorpió sokkal láthatóbb és kideríthető, mint a Halak, ahol a Neptunusz 
végleg megtéveszt, vagy az idők homályába veszít. Az érdeklődés szempontjából mindkettő 
fontos.  
 
A Plútó, a Skorpió ura magnetikus 
erővel bír, ha jelentős, akkor nem 
tudunk tőle szabadulni. Újra és újra a 
hatása alá kerülünk. Az egyetlen bolygó, 
amelyik a síron túl is működik.  
 
ELVIS  PRESLEY 
1935.10.08. USA, Tupelo  4:35h     
Hold a Halakban a 3. házban, 
diszpozítora a Rák Plútó a 8. házban. 
Egymással bikvintil fényszöget 
alkotnak, amely az előző életből hozott 
tehetség egyik fényszöge. A Hold ugyan 
nincs a hírnév házában, de a Halak 
érdekeltség titokzatossá teszi. Plútó a 12. 
ház ura. Az előző élet tehetsége a 8. 
házban folytatódik a síron túl is. 



JOHN  F.  KENNEDY       
1917.05.29.  USA, Brookline   15:00h  
Kennedy horoszkópjában a 8. ház 
rendkívül hangsúlyos. Öt bolygó van 
benne. A Nap fényszög nélkül Merkúr 
uralta jegyben, akár csak a Hold. A 
Merkúr, mint a Nap és a Hold 
diszpozítora. A Vénusz, mint születési 
uralkodó. A Mars és a Jupiter. Ez önma-
gában is elég lehet a halhatatlansághoz. 
A Neptunusz a X. házban, kvintillel a 8. 
házhoz bőven hozza a titkokat a halál 
után. A Hold a 11. házban van, de a Rák 
MC. ura. Nem is a népszerűsége miatt 
lett halhatatlan, hanem halálának 
körülményei tették azzá.  

 
LADY  DIANA 
1961.07.01. Egyesült Királyság    
Sandringham House    19:45h      
Szintén egy túlzsúfolt 8. ház. Plútó 
kvinkunx a születési uralkodóhoz. Az 
Uránusz szembenáll a Vízöntő Holddal, 
amely nem áll népszerűség házban. 
Viszont a Rák Nap a VII. házban van. A 
Halak jegy képviselője a Neptunusz a X. 
házban Skorpió jegyben gondoskodik a 
titkokról. Ő mindig marad a „szívek 
királynője” biztosítja neki a Plútó két 
szextilje a Naphoz és a Neptunuszhoz.  

 
 
 
 
MICHAEL  JACKSON 
1958.08.29.  USA,  Gary    9:30h    
Ennek a horoszkópnak a titok a titka a 
Halak jegy által. Az I. házban van a jegy 
két ura, a Jupiter és a Neptunusz. A 
Halak Hold a Rák MC. ura. A 8. házas 
jelleg pedig a Nap-Plútó együttállásából 
születik.  
 
 
 
 



 

ZÁMBÓ  IMRE  (JIMMY) 
1958.01.20.  Budapest, Napház 
Jimmy horoszkópja a születési idő 
ismerete nélkül Napházas, vagyis az 
Ascendens az aznapi Napfelkeltére van 
beállítva. A Napházas horoszkópok 
nagyon jól működnek és ez itt is 
bizonyítható. Növekvő Holdat látunk, 
Újhold után, 4° távolságra a Naptól és 
különböző jegyben, de mindkét jegy ura 
a Szaturnusz, állandósággal bír. A Nap a 
VII. házból jön, ahol az Oroszlán 
közrezárt jegy. A VII. ház a Rákban 
kezdődik, ura a Hold. (Nagy 
valószínűséggel az igazi Ascendense 
fordított tengelyállásnál Rák, közrezárt 
Oroszlánnal, főleg ha a hajkoronát 
nézzük). A Plútó kvinkunxa a VII. 
házból a fővilágosítók felé jelöli a síron túli felejthetetlenséget. Jimmynél érvényesül 
leginkább a Hold népszerűsítő hatása, de a halála körüli titok is jelen van a Merkúr 
személyében, aki a 8. ház uraként a 12. ház csúcsán áll. Az Ő halhatatlansága két részből is 
összetevődik a népszerűsége és a halálának körülményei által. Így talán a legjobb példa az 
összes horoszkóp közül és értéket az sem csorbítja, hogy nem világhírű, csak Magyarországon 
halhatatlan.  
 
Összefoglalva a fenti elemzéseket úgy gondolom, hogy bizonyítást nyert a halhatatlanság 
témájában a következő jegyek bolygók és házak kiemelt jelentősége: Rák, Skorpió, Halak. IV. 
8. és 12. ház. Hold, Neptunusz és Plútó.  
 
 
Bp., 2018.02.20.  
Ujvári Csilla 
 

 




