
 

VAGYUNK-E  ÖNMAGUNK? 
 

 
Természetesen vagyunk. Mindenki azt az egyéniségét éli, ahogyan megjelenik a világban, 
amiért ide született erre a bolygóra. Ebben az értelemben mindenki önmagát adja. „Nem 
adhatok mást, csak mi lényegem” Mondja Lucifer az Ember tragédiájában.  
 
Kérdés, hogy ki mennyit mutat az „én”-ből, ezt hogy viseli és mi erről a többiek véleménye. 
Lehet-e hazugságnak nevezni, ha valaki nem adja ki magát, ha színészkedik, vagy hablatyol, 
hogy elterelje magáról a figyelmet. Jó-e az, ha csak úgy odavágjuk az igazságot – persze a 
sajátunkét – ?   
 
A megítélés sem egyforma. Ami az egyik 
embernek hazugság, az a másiknak még 
ártatlan füllentés. Rámondjuk, hogy 
megjátssza magát, pedig csak az önbizalma 
nagyobb az átlagosnál.  
Mondják, hogy mindenki magából indul ki, 
szinte azt várja el amilyen a saját értékrendje. 
Nehéz tudomásul venni és beleképzelni 
magunkat mások helyébe. Nekem az enyém 
természetes, de a többieknek nem.  
 
Csillagjegyenként jellemző viselkedések.  
(Ne felejtsük el, hogy a horoszkópban ez csak egy tulajdonság, az összkép adja a teljes 
embert.) 
 
KOS 
Ő aztán odavágja a szavakat, nem nézi, hogy kit bánt meg vele. Csak úgy éget a nyersessége, 
nem törődve a következményekkel. Viszont tekinthetjük ezt teljes őszinteségnek. Nem a 
hazudós fajtából való, nem fárasztja magát azzal, hogy megjegyezze a tegnapi hazugságot. 
Így aztán szinte mindig igazat beszél. A fogadtatás vegyes, emiatt nem sok barátja van. A 
kimondott szó nem üli meg a gyomrát, már túl is van rajta. 
BIKA 
Hatszor meggondolja, hogy mondjon-e valamit, akkor viszont körömszakadtáig ragaszkodik 
vaskos gondolataihoz. Hónapok telnek el mire egy témában véleményt nyilvánít. Sokáig 
rágódik, vajúdik, aztán lehet, hogy „a hegyek egeret szülnek”. 
IKREK 
Azt is mondhatjuk, hogy hazudós egy fajta. De mielőtt véleményemtől bárki megsértődne ez 
nem olyanfajta notórius hazudozás. Ahhoz több kell mint, hogy a Nap és/vagy a Merkúr az 
Ikrekben legyen. Ma ezt mondják, holnap pedig egy másfélét az csupán a változásokhoz való 
mesteri alkalmazkodás. Legfeljebb nem mindenki tudja őket követni, de ez nem az ő 
problémájuk. Kíváncsiságukból adódóan minden információ eljut hozzájuk és azt gyorsan 
tovább is adják, hogy minden érdekelt tudjon róla.  
RÁK 
A fantáziavilág, amelyben él elvonja őt a valóságtól. A hullámvölgyekben sértődötten 
bezárkózik, a hullámhegyeken megnyitja felénk érzékenységét, amit meg is bán rögtön, mert 
tudja, hogy mennyire sebezhető. Gyomrában érzi a vibrálást, talán saját szavait sem tudja 
megemészteni.  



OROSZLÁN 
A nagy színész. A színpadon kezdődik az előadás, elvárja az elismerő tapsot és ha megkapja 
akkor szétosztja a Nap fényét. Ül a trónon, teremti a világot, neki ez jutott osztályrészül. De ki 
is Ő tulajdonképpen. Tudjuk egyáltalán? Kevés az önbizalom, hogy mindig éreznie kell az 
elismerést?  
SZŰZ 
A Szüzet is a Merkúr uralja, de egészen másként, mint az Ikreket. Bosszantja, ha mások nem 
végzik kellő alapossággal a feladatukat és haszontalan dolgokat művelnek. Ezt minden 
esetben szóvá is teszi, hiszen mindig mindent Ő tud jobban. A baj csak akkor van, ha 
sajátmagától nem követeli meg a rendet.  
MÉRLEG 
Elérkeztünk ahhoz a jegyhez, amelyik leginkább nem tud önmaga lenni. Vagyis ez pont Ő, de 
az a probléma, hogy pont ettől szenved. Egyrészről nagyon is jól tudja, hogy mit akar – 
kardinális jegy – de ezt el kell fogadtatni másokkal is. Ez úgy történik, hogy addig 
kérdezősködik a környezetében, amíg a legtöbb embernek az lesz a véleménye, amit 
egyébként is tenni akart. De mi van, ha nem értenek vele egyet? Akkor csorbul a megfelelés 
és kibillen az egyensúlyból.  
SKORPIÓ 
Senki se fáradozzon azon, hogy 
megismerje, mert úgy sem hagyja. 
Álarc van rajta. Igazi valóját csak Ő 
tudja és ezt meg is tartja magának. 
Viszont ettől nem szenved, inkább 
élvezi az inkognitót.  
NYILAS 
A hiténél és meggyőződésénél csak a 
felsőbbrendűsége nagyobb. Mond-
hatjuk úgy is, hogy beképzelt, de csak 
akkor, ha nincs meg hozzá a tudás, 
amivel legtöbbjük rendelkezik. A Nyilasok Jupiter gyermekei, jó esetben a Szerencse fiai.  
BAK 
A Szaturnusz szorításában éli életét. Talán nem is akar kitörni, megszokta a láncokat. Neki 
nem sok vidámság jár. Szereti őt valaki? Mert Ő sokszor gondolja úgy, hogy talán meg sem 
érdemli. Kevés szavának tekintélye van, mint az ítéletnek a bíróságon.  
VÍZÖNTŐ 
Rá nem vonatkozik a regula, azt teszi amit akar. Igyekszik ezt a világgal elfogadtatni. Ha nem 
megy, akkor abba bele is tud betegedni. Barátok? Az legfeljebb csak egy van, a többi az 
ismerős.  
HALAK 
A Halak többsége soha sem találja meg önmagát és ha Ő nem, akkor Mi hogyan. 
Beláthatatlan, mint az óceán. Kiismerhetetlen, megfoghatatlan. Sokszor az elvágyódás a 
veszte, feloldódás a nagy semmiben. Fáj-e ez neki? Igen, hisz szeretne valamiben 
megkapaszkodni.   
 
Elemzésem lehet, hogy egy kissé nyers, de ne haragudjatok rám, mert Én is csak egy Kos 
vagyok. Remélem, hogy írásommal egy barátot sem vesztettem el.  
 
Bp., 2018.11.14. 
Ujvári Csilla 
 




