
MIRE  VALÓ  AZ  ASZTROLÓGIA? 
 
Tapasztalataim és a hozzám fordulók kérdései alapján sokan nincsenek tisztában azzal, hogy 
az asztrológiának milyen gyakorlati haszna van. Az alábbiakban ismertetem a szinte 
kimeríthetetlen lehetőségeket. 
 
Önismeret. A jellem és az egyéni tulajdonságok alapja a horoszkóp elemzésének. A kérdező 
sokszor nem ismeri saját tulajdonságait, de ha azt mástól hallja, akkor tudatosodik benne és 
legközelebb eszébe fog jutni.  
Lehetőségek. Életünk során behatároltak a lehetőségeink. Ha ismerjük lehetőségeink és 
képességeink határait, akkor nem pazaroljuk az energiát lehetetlen célok elérésére.  
Munka, hivatás. Körvonalazza azokat a tevékenységeket, amelyekkel pénz keresünk, 
amelyek boldoggá tesznek, amelyekre képesek vagyunk.  
Életfeladat. Ez maga a horoszkóp megélése, azonban nem mindegy, hogy milyen szinten. 
Például az áldozattá válás és az önfeláldozás egy tőről fakad, még is óriási különbség van 
köztük.  
Pénz, anyagiak. Ezzel a kérdéssel mindenki tisztában van és érdekli, de kevesen tudják, hogy 
minden ide tartozik, ami birtoklás, bele értve a szellemi javakat is.  
Párkapcsolat. Két ember szerelmi és párkapcsolati problémái nem láthatóak tisztán azok 
számára, akik benne élnek. A két horoszkóp összevetése megmutatja a konfliktusokat, a 
kapcsolat tartósságát és a pozitív lehetőségeket.  
Bármilyen más emberi kapcsolat is elemezhető, mint például szülő-gyermek, főnök-beosztott, 
barátságok, testvérkapcsolatok stb.  
Gyermekhoroszkóp. Támpontot ad a szülőnek a gyermek neveléséhez, főleg az elején, mikor 
még korlátozott a kommunikáció. Később is hasznos, hogy milyen irányba indítsuk 
gyermekünket az önálló élet felé.  
Gyermekvállalás. Széleskörű segítséget nyújt a témával kapcsolatban a tervezéstől a 
születésig.  
Választás két vagy akár több lehetőség közül. A horoszkóp megmutatja, hogyan fogunk 
dönteni.  
Jog, törvény. A peres ügyek kimenetele előre vetíthető.  
Ingatlanok. Lakás, telek, birtok, föld, öröklés tulajdonjogi változásai és azok minősége 
meghatározható.  
Segítők. Megtudhatjuk, hogy kitől kaphatunk segítséget életünk során és milyen vágyaink 
teljesülnek.  
Egészség. Kimutathatók a betegség hajlamok, egészségügyi problémák de láthatóak azok is, 
hogy mit tehetünk az életerőnk megőrzése érdekében.   
Utazás. Hazai és külföldi útjaink jellege megtekinthető, legyen az bármilyen célú.  
Tanulás. Alsó és felső fokú iskolák, tanfolyamok elvégzése hogyan befolyásolja a jövőnket.  
Más személyek. Saját horoszkópunkból mások sorsa is kiolvasható, természetesen az etikai 
szabályok betartása mellett.  
Előrejelzések. Az éves előrejelzés jellemzi az előttünk álló időszakot, inkább minőségi 
hatásokat mutat. A távlati előrejelzések felkészítenek minket az elkövetkezendő eseményekre.  
 
Láthatjuk, hogy a skála rendkívül széles a horoszkóp minden kérdésünkre válaszol.  
 
Etika. Az asztrológushoz fordulók bizalma és személyiségük védelme nagyon fontos. Minket 
is kötelez titoktartás, amire fel is esküdtünk. Információk harmadik személynek csak egyes 
esetekben és korlátozott mértékben adhatók ki.  
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