RÉSEK A „FALON”
A BEAVATÁS MISZTÉRIUMA
Születtek a Földön olyan emberek, akiknek megengedett, hogy belelásson az Univerzum
közepébe, hogy a Tudás birtokosa legyen, hogy hozzáférjen az információkhoz. Van egy hely,
egy rés a Galaxisunkban, ahonnan rálátni annak közepére. Ez az irány az Orion csillagkép felé
mutat, ott, ahol a Betelgauze állócsillag van. Akinek horoszkópjában ez a terület jelentős,
annak esélye van belelátni Isten kártyáiba.
Az alábbiakban megvizsgálom néhány híres ember horoszkópját, a teljesség igénye nélkül,
ebből a szempontból.
PLATÓN (eredetileg Arisztoklész) Athén
Kr.e.427.05.07. – Athén Kr.e.347. Napház
Ókori görög filozófus. Írásainak nem csak
társadalomtudományi, hanem irodalmi értéke
is van. Művei halhatatlanok. Akadémiát
alapított Athén mellett, ott tanította a
tudományokat. Az intézmény majdnem ezer
évig állt fenn, amíg azt Justinianus császár be
nem záratta 529-ben.
Filozófiája: Lényeges, hogy milyen szavakat
használunk az értelmes gondolkodás során.
Csak az ideák bírnak valódi léttel, a földi
dolgok csak ezek képmása. A tapasztalat
világában minden változik, ezért a tudás ezen
kívül van, az ideák birodalmában. Ezeket az
ideákat viszont az ember születése előtt ismeri meg. Tudásunkkal tehát rendelkezünk, azt csak
elő kell hozni, fel kell idézni.
Ne feledjük, hogy Platón a keresztény időszámítás előtt született és élt.
Az ő korában a Betelgauze állócsillag a Bika 25°01’30” ált. Horoszkópjában ez nem
kiemelt hely, máshol kell keresnünk a beavatottságot. Napjának diszpozítora a Vénusz együtt
a leszálló Holdcsomóponttal a Bika-Ikrek határán az I. házban, mindkettő retrográdban, dupla
mozdony alakzat tagjaként. A Holdcsomópontok és azok házakban elfoglalt helyzete
összekapcsolja a jelent a múlttal. Az I. házban ez magára a személyre vonatkozik. Ennél is
érdekesebb a Nap-Jupiter egzakt kimenőkvadrátja. A Jupiter a 8. és 12. házak ura. Olyan
elvont tudományokra tesz képessé, amelyeket ebben az életben kell teljesíteni.
Ez isteni felavatás következményeként nézőivé válunk egy tiszta fényben ragyogó, különleges
és szent látomásnak – ugyanakkor pedig magunk is megtisztulunk és felszabadulunk attól a
porhüvelytől, amelyet testnek nevezünk és amelyben ez idő szerint úgy vagyunk hozzánőve,
mint az osztriga a kagylójához.
PAUL BRUNTON Egyesült Királyság, London 1898.11.27. Napház
Újságíró, író, világutazó, teozófus, misztikus.
„Egyiptom titkai” című könyvében leírja, hogy Egyiptomban egy alkalommal a nagy
piramisban töltött egy éjszakát. Átélte a testetlenség spirituális élményét, érintkezett az
istenekkel, megtapasztalta a lélek örök létezését.
Éveket töltött Indiában egy jógi tanítványaként, amely élmény megváltoztatta az egész életét.
„India titkai” című könyvében a következőket olvashatjuk. Indiában - és a Kelet ősi

kultúráinak más országaiban - még élnek a hagyományok és a szellemi ismeretek, amelyek
valamikor régen, évezredekkel ezelőtt jöttek létre. Az ősi szellemi ismeretek még másféle
gondolkodásmódban, másféle befogadó eszközök segítségével születtek, mint a mi modern
ismereteink.
A régmúlt bölcsek befelé tekintettek, a maguk
énjének gyökerét keresték, és az emberlélek
mélyén fedezték fel a minden dolgok végső és
egyetemes okát, amely mindeneket éltet és
fenntart. A hindu bölcselet régi hasonlatával:
ez az a fonál, amelyen a mindenség, mint
valami gyöngysor függ, nélküle széthullana az
egész.
Betelgauze állócsillag (Orion Mars,
Merkúr) az Ikrek 27°21’ tág együttállás a
Neptunusszal.
Szemben a Merkúr.
Shaula állócsillag (Skorpió Merkúr, Mars) a
Nyilas 23°10’ tág együttállás a Merkúrral.
Szemben a Neptunusz.
A
radixban
lévő
Merkúr-Neptunusz
szembenállás ellentétesen bevonzza a kissé
tág orbiszú Betelgauze és Shaula állócsillagok hatását.
Radix Nap-Uránusz-Chiron együttállás. A Nyilas jegy telítettsége eleve intellektuelis
személyiségre vall és a Nap is a 9. házból jön.
PÜTHAGORASZ Szamosz, Kr.e.570. körül – Metapontum, Kr.e.495.
Hiányos születési adatok miatt a horoszkópja nem vizsgálható. Azt állította, hogy vissza tud
emlékezni előző négy életére. Egyszer volt Hermész isten fia, aki azt a képességet kapta, hogy
vissza tud majd emlékezni előző életeire. Valamint azt állította, hogy találkozott Homérosszal
az alvilágban, ahová többször is módjában állt lejutni.
Filozófiai iskolát alapított. Eredményei a matematika, csillagászat és zeneelmélet területén
jelentek meg. A „számok atyja”, ahogyan nevezik, ma is velünk él, hiszen a Pitagorasz-tétel
tananyagunk része. Már fiatal korában a különböző vallások misztériumaival foglalkozott, járt
Egyiptomban, sőt a nyelvet is megtanulta, beavatott volt. Egyértelműen neki tulajdonított írás
nem maradt utána.
Tanításai: A lélek halhatatlan. Ami egyszer megszületett, az újra fog születni határozott
ciklusok szerint. Semmi sem új a Nap alatt. Minden ami élő a bolygónkon, azt rokon
lélekként kell kezelni. Minden múlandó, kivéve a számok, azok örökkévalóak.
A lebegő gömb alakú Föld körül keringenek az égitestek, (Geocentrikus világkép) surrogásuk
a szférák zenéje, amit állítólag hallott. [A történelem folyamán többször változott a
világegyetemről alkotott elképzelés. Hol a Föld, hol a Nap állt a középpontban. De még ma is
van, aki úgy gondolja, hogy a Föld lapos, a szélén lehet lábatlógatni.]
Felismerte, hogy a Hajnalcsillag, az Alkonycsillag és az Esthajnalcsillag, amit ma Vénusznak
nevezünk, egy és ugyanaz.
Állítólag képes volt egy időben két helyen is megjelenni.
PLUTARKHOSZ
Görög történetíró. Beavatott. Pontos születési ideje ismeretlen.
Míg itt lenn vagyunk a földön, testi benyomásoktól körülvéve, nem lehet kapcsolatunk
istennel, legfeljebb filozofikus gondolkodás útján érintkezhetünk vele, oly bizonytalanul, mint
az álomban. Ha azonban lelkünk felszabadul (a misztériumokban) és behatol a tiszta,

láthatatlan és változhatatlan szellemek világába, ez az isten lesz vezetője és királya azoknak,
akik hozzá tartoznak és akik kielégülhetetlen vágyakozással nézik a szépséget, amelyről ember
ajka nem beszélhet.
NOSTRADAMUS (Michael Do Santo Do Silva)
Saint Rémy, Franciaország 1503.12.24. 12:00 – Salon Franciaország 1566.07.02.
A francia király udvari orvosa, asztronómus,
látnok. Az emberiség jövőjére vonatkozó
jóslatokat a „Próféciák” című könyvében
írta meg. Úgy tartotta, hogy látomásai
Istentől származnak, amelyek éjszakánként
elragadtatott állapotban jöttek.
A család, amelyben felnőtt azt vallotta, hogy
a bibliai Jákob leszármazottai.
„Pestisdoktor”-nak hívták, mert éveken
keresztül
gyógyította
a
járványban
megbetegedett embereket, miközben ő
egészséges maradt. Később, mint orvos
kozmetikával is foglalkozott. Idősebb
korában sokan felkeresték tanácsért,
jóslatokért. Saját halála körülményeit is
előre látta.
Horoszkópjában rendkívül erőteljes a
Skorpió jegy, általa szoros kapcsolat van az Ascendens, a Hold, a Plútó, a Mars és a IV., 5., 8.
házak között. A Plútó-Mars egzakt kimenőkvadrátját a bolygókkal együttálló Antares és
Procyon állócsillagok támogatják. Mindezek tették lehetővé a rendkívüli képességeket.
ALEISTER CROWLEY (Edward Alexander Crowley)
England, Leamingon Spa 1875.10.12. 23:42 – 1947.12.01.
Okkultista, mágus, író, költő, hegymászó,
asztrológus, hedonista. Hírhedtté vált, mint
a világ leggonoszabb embere. Ő maga is
tagadta, hogy a világ legérdekesebb és
legélvezetesebb tevékenységei bűnösek
lennének.
Az Arany Hajnal titkos társaság (okkult és
paranormális tevékenységek tanulmányozására alapított mágikus rend) tagja. Annak
megszűnése után saját rendet alapít Ezüst
Csillag néven. Tanai miatt 1923-ban
kiutasítják Olaszországból.
Biszexuális, szexuális mágia (az aktus
közbeni felszabadult energiák felhasználása)
alkalmazója.
Filozófiája: Tudásra csak tapasztalati úton
tehetünk szert.
Egyiptomi élményei során kapcsolatba került Hórusz egyiptomi istennel, aki azt állította,
hogy ő lesz egy új világ prófétája és lediktált neki egy szöveget (A Törvény Könyve), amely
kódolása miatt nehezen értelmezhető.
Drogok használata és attól való függőség.

Halála után egy nappal orvasa is meghalt, állítólag Crowley megátkozta, mert nem kapott elég
morfiumot tőle. Halála pillanatában szélvihar keveredett és mennydörgés. Temetését fekete
miseként értelmezték.
Tényleg mindent kipróbált és megtett azért, hogy még életében megismerje a sötét oldalt.
Horoszkópjában az Algol állócsillag (Perseus Szaturnusz, Mars, Uránusz) a Bika 24°26’
együttáll a Plútóval. Az ördög cimborája. Ötszög alakzat a radixban (három szextil és két
kvadrát) Deviáns viselkedését az I. házban lévő Uránusz mutatja, amellyel szemben a VII.
házban a Vízöntő Szaturnusz van.
CARL GUSTAV JUNG
Svájc, Kesswil 1875.07.26. 19:29 - Küsnacht 1961.06.06.
Pszichiáter, pszichológus, analitikus, filozófus, szakíró.
Analitikus pszichológiája szerint a tudat és a
tudattalan kiegészítik egymást, így ha a
tudat introvertált, a tudattalan extrovertált és
fordítva. Azt állította, hogy létezik egy
közös
tudattalan,
ahonnan
mások
tapasztalataiból, élményeiből merítünk. Az
ősképek
felismerése
magunkban
a
teremtettség érzését kelti. Foglalkozott a
szinkronicitás jelenséggel és álomfejtéssel
is.
Az ő horoszkópjában is, akár csak
Crowleyéban az Algol állócsillag (Perseus
Szaturnusz, Mars, Uránusz) a Bika 24°26’
együttáll a Plútóval.
Vízöntő Ascendens – Oroszlán Nap a
Descendensen. Rés a tudaton. A megosztott
én még nem skizofrénia. Itt kiemelt helyzete
a Neptunusznak van, amely két kvadráttal támadja az Asc.-Desc. tengelyt és a Napot.
Kényszeríti az egyént, hogy a megérzéseivel foglalkozzon.
SIGMUND FREUD
Csehország Freiberg 1856.05.06. 18:30
– London 1939.09.23. Neurológus, pszichiáter, pszichoanalitikus.
Az elfojtás révén tudattalanná váló
emlékek és motivációk nagy hatással
vannak a személy viselkedésére. Bizonyos
tudattalan gondolatok és emlékek –
különösen a szexuális és agresszív
jellegűek – neurózis forrásává válhatnak,
ugyanakkor a neurózisok kezelhetőek a
tudattalan gondolatok és emlékek felszínre
hozásával. Erre irányuló módszerét
nevezte el pszichoanalízisnek. Kezdetben
hipnózissal dolgozott. Később úgy látta,
hogy nem mindenki hipnotizálható, s hogy
hipnózissal nehéz tartós eredményeket
elérni. Felfedezte, hogy az elfojtott, tudattalanná vált emlékek szabad asszociáció révén is

felszínre hozhatóak.
Betelgauze állócsillag (Orion Mars, Merkúr) az Ikrek 26°44’ együttáll a Szaturnusszal a 8.
házban. A horoszkópban a Mars mint születési uralkodó a kezében tartja a szálakat, úgy mint
a csoporttól különálló bolygó és mint fényszögekkel kapcsolatot teremtő bolygó. A 8. házas
Hold is a Skorpióságot erősíti, amely már az előző eseteknél is hangsúlyos volt.
LEONARDÓ DA VINCI
Itália Vinci 1452.04.14. 21:40
– Amboise 1519.05.02.
Polihisztor, festő, tudós, matematikus,
feltaláló, anatómus, szobrász, építész,
zeneszerző, költő, író. A reneszánsz ember
őstípusa, minden idők legműveltebb
embere. Egy nótárius és egy parasztlány
törvénytelen gyermeke.
Fiatal
korában
megvádolták
homoszexualitással, (akkor még büntették) bár
néhány megjegyzése inkább aszexualitásra
utal.
Festményei nem csupán képek, freskók,
rajzok, olyan többlettel rendelkeznek, amit
csak érezni lehet. (Az utolsó vacsora, Mona
Lisa)
Foglalkozott anatómiával, a test arányaival,
gyakran végzett boncolásokat. Mint tudós a
földtörténeti múlt érdekelte. Feltalálóként
számos ötlete volt (repülő szerkezetek, ejtőernyő, ostromgépek, páncélautó, lyukkamera),
alagutat és csatornát tervezett. Azt is gondolhatnánk róla, hogy időutazó volt a távoli jövőből.
Miben is állhatott az ő zsenialitása? A rengeteg fényszög mindent mindennel összeköt. Az
alakzatok alkotói egymásnak. Az Asc. mint a lehetőségek tárháza négy fényszöget is fogad. A
Bika nap az 5. házban maga az alkotás. Ő talán nem is volt beavatott, csak egyszerűen
kivételes egyéniség. És, hogy jött-e a jövőből? Ha visszafelé nézzük, akkor az MC. ura a
Merkúr a IV. házban van, onnan vet trigont az Asc.-re.
Tudatmódosító szerek használata.
És itt most nem az idült alkoholizmusra, vagy a drogfüggőségre gondolok. Miért is volt
szükség a tudatmódosításra, amit például a sámánok bizonyos gyógynövények használatával
értek el. Vagy monoton mozgásokkal, mint a forgó dervisek. De az ütemes hanghatás, a
dobolás is segített abban, hogy a külvilág hatásait elnyomja és a tudat útja nyíljon meg. A
monotonizmus ugyanakkor ingerszegény környezetet biztosít, amelyben olyan dolgokra lehet
fókuszálni, amely bevezet az időtlenségbe vagy a közös tudatba. Valószínű, hogy minden
„beavatott” ismeri ezen módszereket.
Abszolút ingerszegény környezet.
Egy kísérlet során az önként vállalkozókat elhelyezték egy olyan helyiségben, ahol nem volt
fény, hang és tereptárgy. Az volt a feladat, hogy minél több időt bírjanak ki ilyen
körülmények között. A leghosszabb idő 20 perc volt. Amikor az agyba semmiféle inger nem
jut el, az teremt magának hangokat és érzéseket. Amikor ezeket nincs hová kapcsolni, akkor
jön a pánik érzése. Ha valaki ezen túl tudja magát tenni, olyan közegbe jut, ahol talán az idő
nem létezik.
Bp., 2019.09.03.

Ujvári Csilla

