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Mi az a születési képlet? 

 

A születési képlet a születés pillanatában és a születés helyén az égbolt 

vázlatos rajza, amit horoszkópnak nevezünk. Az elnevezés onnan ered, hogy 

régen csak a bölcsek, a beavatottak láthattak bele az idő minőségébe, ők 

„nézhettek bele az órába”. HORA = óra, SKOPEIN = nézni. Tudnunk 

szükséges, hogy valaki vagy valami kizárólag akkor születhet meg, ha az idő 

minősége tökéletesen alkalmas erre. Ha valaki/valami megszületik, abban benne 

lesz a teljesség, ezért minden kezdet magában hordozza a véget is. Ennél fogva 

nem csak ember születésére lehet horoszkópot fölállítani, hanem tulajdonképpen 

mindenre, ami létrejön.     

 „Csak az a valóság, ami minden időben valóság.” Ez azt jelenti, hogy az 

asztrológiában tulajdonképpen nincs idő. Ezt tökéletesen prezentálja a 

születési képlet, hiszen az a születés pillanatától kezdve a halál pillanatáig 

ugyanaz marad, és mégis benne van az egész életünk térképe. Az időt azonban 

viszonyítási pontként folyamatosan alkalmazzuk.  

 

 

Mi az asztrológia és hogyan működik? 

 

Az asztrológia tulajdonképpen szimbólumrendszerként működő tudomány. 

A szimbólumok, vagyis jelképek, egy nyelvrendszert alkotnak, és ezt a 

nyelvrendszert beszéljük és alkalmazzuk. Képletünk tehát egyéni 

jelképrendszerként működik, szimbólumok és analógiák sorozatából felépülve, 

és egymáshoz viszonyítva. Úgy is elképzelhetjük, mint egy fényképet, amelyet 

ha egyben, a szemünktől optimális távolságban tartunk, kirajzolódik előttünk 

egy értelmezhető kép. Ha közelebb megyünk, már olyan részleteket is 

fölfedezhetünk, amelyet elsőre még nem láttunk, majd ha szemünkhöz még 

közelebb téve a képet az aprócska részletekre is koncentrálunk, még inkább 
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látunk olyan színeket, pontokat, amit azelőtt nem. Majd nagyítóval nézve, aztán 

egy erősebbet elővéve folyamatosan elmehetünk a legeslegapróbb 

felfedezésekig.  

 

Fontos, hogy tudatosítsd, a horoszkóp képlet értelmezése hatalmat ad. Minél 

inkább képes vagy azt értelmezni, azzal lesz arányos a hatalmad. A hatalom 

azonban felelősség! Amely azt jelenti, hogyha azzal élsz, vagyis arra használod 

a hatalmadat, amire való, akkor a hatalmad által másoknak segítesz, támogatást 

adsz, és nem ártasz. Ha azonban a hatalommal visszaélsz, az a Te életedben, 

fejlődésedben is visszalépést jelent. Ha valaki hatalmával visszaél, az azt jelenti, 

hogy elindul a visszafelé élés, a visszafejlődés útján, melynek meg lesz az ára. 

„Visszafelé nem megyünk” – hallják gyakran vendégeim, barátaim az óvó - intő 

mondatot. Ez mindenre igaz! Élethelyzetre, lakhelyre, hatalomra, kapcsolatokra 

és így tovább.  

 

Amikor egy horoszkópot vizsgálunk, az olyan lesz, mintha idegen nyelvet 

tanulnál, hiszen ott lesz előtted egy szimbolikus nyelvrendszer. Ennek a 

nyelvnek minden egyes szava egy - egy analógia. A világban minden 

szimbólumokra épül, amivel egy ember csak találkozhat. Te ezt a nyelvet mától 

megtanulod tudatosan elsajátítani. Akkor is lesz mit elsajátítani, ha már 

néhány mondatot és kifejezést magadtól is le tudsz fordítani. S ami a 

legérdekesebb, hogy ezt a nyelvet a tudatalattid érti, ezért mindössze tudatos 

szintre szükséges azt hoznod.  

 


