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EEllõõsszzóó  

Mikor egy téma gondolata felmerül bennem, az első kérdés, ami megfogalmazó-
dik, van-e új gondolatom, amit érdemes megosztanom másokkal, vagy csak ismétlem
azt, amit nálam sokkal előbb már elmondtak és leírtak. Azt gondolom, a fényszögek
kérdésköre, amiről most írok, van olyan fontos és érdekes, hogy elmondjam a saját
véleményemet. 

Mint minden írásomra, erre is a tanítványaim kérdései és problémái ösztönöztek és
hívták fel a figyelmemet. Saját tanulmányaim során is ezt találtam a legnehezebben
érthetőnek. Túl esetlegesnek láttam a kapcsolatok elemzését és indoklását. Nagyon
hosszú út vezetett ide, mire elkészültem a könyv megírásával. Kerestem a legérthe-
tőbb és legnyilvánvalóbb példákat, melyek segíthetik ennek a nagyon bonyolult terü-
letnek a megértését. A témának természetesen vannak olyan részei, melyek még nem
minden értelemben nyilvánvalók. Túl sok olyan iskola van, amely különböző irány-
zatokat képvisel. A fényszögkapcsolatok értelmezésében pedig végképp nincs egy-
ség. Ezért aztán én sem jelenthetem ki, hogy a kérdésekre adott válaszok csak és ki-
zárólag ebben az értelmezésben elfogadhatók. Azonban talán másoknak is érdekes le-
het az a vélekedés, amit képviselek, és amit tanítok.

Szeretnék hozzájárulni az asztrológia jobb megértéséhez. Ez a könyv nem elméle-
ti munka. Nem filozófiai eszmefuttatásokat akartam bemutatni, inkább használható
segédletet nyújtani. A tapasztalatok és az emberek élete mutatja meg használhatósá-
gát. Ennélfogva mindenkit kérek, aki ezt a könyvet elolvassa, gyűjtsön tapasztalato-
kat, próbálja ki, működnek vagy sem az analógiák. Keresse meg a párhuzamokat az
emberi sorsok és a horoszkóp aspektusai között. 

Aki elolvassa, az biztos, hogy kipróbálja, aki kipróbálja, az remélem, használni is
tudja. És aki használja, az vélhetően segíteni is tud. És talán ez a legfontosabb. 
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BBeevveezzeettééss

Az asztrológia egyik legizgalmasabb és talán legvitatottabb területe a fényszögek
értelmezése. Miközben az egész világ változik, az asztrológusoknak is el kell gondol-
kodniuk, hogy a hagyományok mennyire állják meg a helyüket, vagy mennyire van
szükség a korrekcióra. 

Számomra teljesen nyilvánvaló, hogy a tradicionális asztrológia olyan egész,
amely magában foglal minden analógiát, mely létezett és létezni fog. Ami talán vál-
tozásokat mutat, az maga a változások megértése, értelmezése. A hétköznapok szint-
jén az életünk lehetőségei állandóan bővülnek, átalakulnak. 

A tradicionális tanítások alapján minden ember rendelkezik egy személyiséggel,
amit az egész életén keresztül hordoz. Ez a személyiség tökéletesen alkalmas sorsfe-
ladatának megvalósítására. Ennek tudatában vallom azt, hogy mi választjuk a sorsun-
kat, és ehhez megkapjuk a tökéletes személyiséget. A sorsunk létrehozza azokat az
eseményeket, amelyek a feladatunk megoldásához szükségesek. Az események létre-
jötte viszont megváltoztatja a személyiségünket. A személyiségünk változása újabb
sorseseményeket hoz létre, és így alakul át a sorsunk. 

Ez a régmúltban nem okozhatott nehézséget, hiszen a sorsának lehetőségei min-
denkinek adottak voltak. A király vagy király volt, vagy nem élhette túl királyságá-
nak elvesztését, és meghalt. A jobbágy sem lehetett más, csak jobbágy, bármire vá-
gyott is. És ezt kénytelen volt elfogadni. És itt történt életünkben a lényeges változás. 

Ma is azt a személyiséget kapjuk, aki tökéletesen meg tudja élni a feladatát. De
vagy nem is tudjuk, mi az, vagy ha tudjuk is, nem akarjuk elfogadni. 

Így amikor a sorsunk létrehozza azokat az eseményeket, melyek feladatunk meg-
éléséhez szükségesek, nem a személyiségünk változik, hanem a sorsunk. És ennek
harmonikus megélése így sokkal nehezebb. 

Ezt a három megnyilvánuló szintet hívom az asztrológia három szintjének: 
1. A személyiség létrejön a feladatoknak megfelelően.
2. A sors létrehozza a megfelelő eseményeket a feladatokhoz.
3. Az események hatására megváltozik a sorsunk.
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Gondoljuk végig! A személyiség még talán alkalmazkodni tudna a megváltozott
helyzetekhez, de a sorsfeladatunk akkor sem változik. Ha valaki tudja, hogy mit érhet
el, akkor esély van rá, hogy ebben ki tud teljesedni. Azonban aki nem fogadja el azo-
kat a lehetőségeket, melyeket megvalósíthat, az mindig küzdeni fog önmaga és a sor-
sa ellen. Ez esetben a sors kénytelen lesz kényszeríteni őt a feladata megvalósítására.
Ha valaki sikeres, nem tudja elfogadni, hogy egyszer talán le kell mondania valami-
ről. Pedig lehet, hogy a lemondás az, melyet ha megtanul, eljuttatja igazi feladata
megoldásához. 

A gyakorló asztrológusok számára nem lehet kérdéses, hogy miként nincs jó vagy
rossz horoszkóp, úgy nincs jó vagy rossz fényszögkapcsolat sem. 

Sokáig tartotta magát az a nézet, hogy a fényszögek úgynevezett minősége hatá-
rozza meg az emberek sorsát. Én úgy gondolom, ez a nézet teljesen tarthatatlan.
Egyetlen tényezőt vehetünk figyelembe, az életfeladatot. A fényszögkapcsolat vagy
segíti a szülöttet ennek végrehajtásában, vagy korlátozza. Ez dönt, és semmi más!

A fényszögek egy olyan dinamikusan változó energiahálózatot alkotnak, mely az
életsorsunknak megfelelően, az analógiákon keresztül adja meg életünknek a szük-
séges keretet. A kérdés tehát csak az lehet, miként tudom megoldani a feladatomat, és
ehhez honnan kapok energiát, vagy mely terület az, ahová feleslegesen pazarolom azt. 

Az én alapgondolatom az, hogy minden ember tökéletes energiával rendelkezik,
ennek megfelelően minden horoszkóp tökéletes, csak nem találjuk meg azt az analó-
giát, melyen keresztül a legjobban megélhető. Minden fényszögkapcsolat önálló éle-
tet él mindaddig, míg meg nem találjuk azt az egy területet, ahol ez tökéletesen illesz-
kedik. Nem azon kell gondolkodnunk, mit tegyek a kvadrátommal, sokkal inkább,
hogy miért van. Az asztrológiai elemzéseknek sokkal inkább arra kellene töreked-
niük, hogy választ adjanak, mely út áll nyitva előttünk, milyen lehetőségek állnak
rendelkezésünkre az életünk során, és nem programokat elültetni az emberek tudatá-
ban, és várni azok beteljesülését. 
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AA  hháárroommsszziinnttûû  eelleemmzzééss

Az éjszakai égbolt királynője a Hold. Beragyogja a világot, a csillagokkal koronáz-
va bejárja égi útját. Ami a régmúltban az ember számára a világegyetem talán legfon-
tosabb megnyilvánulása volt, az a Hold változása. Az egyszerűbb emberek csodálták
változó alakját, és álmélkodtak nagyszerűségén. Teljesen természetesnek tartották,
hogy kiemelkedő szerepe van az életükben. Része volt a hétköznapjaiknak, ünnepe-
iknek. Tudósaik, papjaik napról napra követték és figyelték az őket körülvevő koz-
moszt. Megfigyelték, hogy a Hold járása és távolsága a Naptól bizonyos változásokat
mutat a földi életben is. A telő vagy fogyó Hold számukra jelentős mondanivalóval
bírt. 

Ennek mintájára aztán a többi bolygót is ugyanazokkal az aspektusokkal kötötték
össze, és így különböző tulajdonságokkal és jelentéssel ruházták fel. Felismerték,
hogy egy bolygó megnyilvánulásában mily óriási szerepe van az aspektusoknak,
fényszögeknek. 

Számomra azonban teljesen nyilvánvaló, hogy a fényszögek meghatározásánál va-
lójában nem a minőségüket, hanem egymáshoz való viszonyukat határozták meg. Mi
szintén ezeket a megjelenési formákat vizsgáljuk.

Egy horoszkópban a variációk olyan nagy száma lehetséges, hogy ennek elemzése
és megértése talán a legizgalmasabb kihívást jelenti az asztrológus számára.

Két bolygó között létrejövő kapcsolat talán egyértelműbben mutatja a horoszkóp
lehetőségeit, de én azt hiszem, a sugárzási sorozatok sokkal több lehetőséget tartogat-
nak, és ezek elemzése is igazi kihívás. 

Feltehetjük a kérdést, valójában a horoszkópon belül mi az, amit figyelembe ve-
szünk. Az elemzések során el kell választanunk egymástól, hogy a személyiség fel-
építését értékeljük, vagy a sorskérdéseket vizsgáljuk. Bár tudjuk, hogy ezek alapve-
tően összetartoznak, de az asztrológia sajátosan olyan elemzést kíván, ahol az analí-
zis szükséges a szintézishez. Ezért tehát mindent külön vizsgálunk, hogy az egészet
megértsük. Az elemzések során a fényszögeket is egy háromszintes vizsgálatnak ve-
tem alá: 
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I. a személyiség vizsgálata;
II. a sorskérdések, sorsfeladatok vizsgálata;
III. az életesemények vizsgálata.

I. A személyiség vizsgálata során a bennünk rejlő tulajdonságot értékeljük. Ebben
a személyi jelölő bolygók vesznek részt: ABC DE. Ezen a szinten a fényszögek
nem értékelhetők, nem lehet egy emberi tulajdonságot fényszögkapcsolatok alapján
minősíteni. 

Nem lehet az akaratot minősíteni: ha akarunk valamit, akkor azt akarjuk. Amikor
az akaratunk érvényesül, nem érzékeljük annak minőségét. Csak abban az esetben
érzékeljük, mikor azt akadályozzák. Az akadályozáshoz azonban kell kívülről valaki
vagy valami, de ez már nem személyiség, hanem sorskérdés. 

Ha valaki szereti a gyermekét, lehet-e ezt minősíteni? Szerethet-e jobban egyik
vagy másik jegy? Azt hiszem, ez nem lehet kérdés!

A bolygók uralmi helyzetét (dignitását) sem vesszük figyelembe, hiszen a szemé-
lyiségen belül ilyen nem létezhet. Az uralmi pozíció majd a sorskérdések alakításá-
ban vesz részt, és így hat a személyiség a sorsra. 

II. A következő lépés a sorskérdések, sorsfeladatok vizsgálata. Ennek során a
bolygókat vizsgáljuk a jegyekben, a mundánkörnek megfelelően. Minden jegy meg-
felel egy háznak, amit az állatöv haladási iránya szerint számolunk. I. ház a, 2. ház
b és így tovább. 
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Itt a dignitás, az uralmi helyzet alapvetően meghatározó. Így tekintjük a bolygókat
valamely házban álló bolygónak vagy valamely ház urának. 

A két lehetőség alapvetően különbözik egymástól. Ebben az esetben választha-
tunk, hogy házban álló bolygóként vagy éppen valamelyik mundánház uraként éljük
meg. 

Az első analógia, mikor a házban áll a bolygó. Például a B az c-ben, tehát a har-
madik mundánházban áll. Megoldás lehet az ösztönös tehetség (B) a tanulásban
(c). És így kerül fényszögkapcsolatba más házban álló bolygóval.

A másik esetben a B a IV. mundánház (d) uraként áll a 3. mundánházban (c).
Ebben az esetben a fényszögek úgy jelennek meg, mint valamely mundánház ura
fényszögben valamely mundánház urával.

Vegyünk egy példát.

Mundánház Jegy Uralkodó bolygó
I. Kos – a Mars – E
2. Bika – b Vénusz – D
3. Ikrek – c Merkúr – C
IV. Rák – d Hold –B
5. Oroszlán – e Nap – A
6. Szűz – f Merkúr – C

VII. Mérleg – g Vénusz – D
8. Skorpió – h Mars – E
9. Nyilas – i Jupiter – F
X. Bak – j Szaturnusz – G
11. Vízöntő – k Szaturnusz – G
12. Halak – l Jupiter – F
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A bBRkA. A b a 2. mundánház, ebben áll a B, a d jegyének ura, ami a
IV. mundánház. A A a k jegyében, a 11. mundánházban az e jegyének ura, ami
az 5. mundánház. Az elemzés: a IV. mundánház (d) ura (B) a 2. mundánházban
(b) R az 5. mundánház (e) urával (A) a 11. mundánházban (k). Amennyiben
ragaszkodik az otthonhoz, a családhoz, az gátolja a közösségben való kiteljesedését. 

A következő a bolygók alapanalógiájának vizsgálata, például a A az apa, a B
az anya, a C a gyermek stb. Ebben az esetben érvényesülnek a fényszögek hatásai, de
sokkal inkább a tudattalanban végbemenő folyamatokat jelzik, mint a valódi esemé-
nyeket. Ilyen lehet például egy lánynál a BRH jelezheti azt, hogy érzéseiben jelen
van a félelem, hogy az anyaság gátolni fogja a függetlenségét. Azonban ez független
a személyiségétől, de még a sorsától is. Valójában így ezek az alapanalógiák kerülnek
fényszögkapcsolatba egymással. 
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III. Itt az életeseményeket vizsgáljuk. A horizontházakban szintén két aspektusban
elemzünk. 

Az egyik, hogy a bolygó hányadik házban áll. Ebben az esetben a bolygó alap-
analógiái kerülnek a házba, és így kerülnek fényszögkapcsolatba egy másik házban
álló bolygó alapanalógiáival. Ebben az esetben az adott bolygó úgy kezd el viselked-
ni, mintha a házban együtt állna az adott mundánház urával, és így alkotja a kap-
csolatait. 

Vegyük ezt a példát:
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A X. házban áll a bA. A X. ház a mundán j háza, és itt a A úgy viselkedik,
mintha együtt állna a G-szal, és a b analógiái nem jelennek meg.

Majd így jön létre az W a IV. házban álló hG-szal. Tehát a X. házban álló A
alapanalógiái kerülnek fényszögbe a G alapanalógiáival a IV. házban. 

Mivel a G analógiái a házban pozitívan nem élhetők meg, ezért mindenképpen a
lemondást fogja megvalósítani. Így a célok (X. ház) kiteljesedése (A) és a családról
(IV. ház) való lemondás (G) kerülnek szembe egymással.

A másik lehetőség, hogy az adott bolygók mely háznak vagy házaknak lesznek
urai. Ebben az esetben valamely ház ura kerül fényszögkapcsolatba valamely ház
urával. Azonban a bolygók itt úgy viselkednek, mintha valamely mundánház ura áll-
na bent egy mundánházban. 

A példában a A az e jegyének és a I. háznak az ura. Ezért úgy kezd el viselked-
ni, mintha az I. mundánház ura, a E lenne, és nem a A a X. mundánházban, a j-
ban. Tehát a A analógiát vált, elveszti A-szerepét, és felveszi a E, az akarat, az ön-
érvényesítés analógiáit. Természetesen ez igaz lesz a vele fényszögkapcsolatba kerü-
lő G-ra is. 

Ezek után a A az e jegyének és a I. háznak az ura W a G-szal, a k jegyének
és a VII. háznak az urával. Az I. ház ura a X.-ben W a VII. ház urával a IV.-ben. Az
ego érvényesítése mint törekvés szembekerül azzal, hogy a párkapcsolattal családot
alapítson.

Amint látjuk, a jegyeket önállóan nem vesszük figyelembe. Ebben a gondolatban
az vezérelt, hogy a mai világ változásai során sokkal inkább a sors alakítja a szemé-
lyiséget, mint a személyiség a sorsot. Természetesen az egész egy szintézis, az elem-
zés szétválasztása a megértést szolgálja. 
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FFéénnyysszzööggeekk

Aspektusok (fényszögek) alatt a bolygók napi mozgásának különbözőségéből
adódó, egymástól számított távolságot értjük, ívértékben (fokban) mérve és az eklip-
tikán elfoglalt helyzetükre vetítve. Tehát két égitest szögtávolságáról van szó, mely
két szöget a két égitest egymástól való távolsága határoz meg. A két bolygó szögtá-
volságát 0° és 180° között határozzuk meg. Így a szögeket az ekliptikán mindkét
irányban mérjük. A bolygók napi mozgása következtében ezek a távolságok állan-
dóan változnak. Ezek az értékek, mikor valamilyen meghatározott fokot érnek el,
asztrológiai felfogás szerint kiemelt jelentőségűvé és hatásúvá válnak. 

A következő fényszögeket értékeljük az elemzés során: 

nincs távolság együttállás (konjunkció) MM ívhossz: 0°
2 jegy távolság hatodfény (szextil) PP ívhossz: 60°
3 jegy távolság negyedfény (kvadrát) RR ívhossz: 90°
4 jegy távolság harmadfény (trigon) SS ívhossz: 120°
6 jegy távolság szembenállás (oppozíció) WW ívhossz: 180°
Az ókori asztrológusok ezeket a fényszögeket használták, ezeket az aspektusokat

a mai asztrológusok erős hatású fényszögnek ismerik el, és az elemzések során így
értékelik. 

1 jegy távolság fél-hatodfény (félszextil) N ívhossz: 30°
5 jegy távolság ötjegy-fény (kvinkunx) V ívhossz: 150°
Ezeket a fényszögeket már Ptolemaeus is ismerte, de túl nagy jelentőséggel nem

bírtak számára. Én úgy gondolom, a mai asztrológiának viszont az egyik kulcsa lehet
e két fényszög.

17Fényszögek
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fél-negyedfény (félkvadrát) O ívhossz: 45°
másfél-negyedfény (másfélkvadrát) T ívhossz: 135°

Ezeket az aspektusokat már később kezdték el használni, és az értékelésükben is,
azt hiszem, elég sok fehér folt van még. 

A fényszögeket a következő kapcsolatokban vizsgálom: 
– személyi jelölő bolygó személyi jelölő bolygóval;
– személyi jelölő bolygó sorsjelölő bolygóval;
– személyi jelölő bolygó transzcendens bolygóval;
– sorsjelölő bolygó sorsjelölő bolygóval;
– sorsjelölő bolygó transzcendens bolygóval;
– transzcendens bolygó transzcendens bolygóval.

A bolygók aspektusainak minõsége

Asztrológusként gyakran kerülhetünk olyan helyzetbe, mikor véleményt kell mon-
dunk, még akkor is, ha ezt tudatosan nem akarjuk. Gyakran elkövetjük azt a hibát,
hogy ezt a fényszögek alapján tesszük. 

Fontos megjegyezni azonban, hogy a fényszögeknek önmagukban nincs minősé-
gük. Nem mondhatjuk, hogy egy kvadrát (R) rossz, vagy a trigon (S) jó fényszög.
A hétköznapokban azt tekintjük jónak, ami támogatja azokat a vágyakat, elképzelé-
seket, melyeket meg szeretnénk valósítani. A rossz pedig az lesz, mely ellentétes
ezekkel, holott gyakran csalatkozunk. Mivel az eredményt előre nem ismerjük, azt
sem tudjuk eldönteni, hogy az számunkra jó vagy esetleg rossz. Azonban az asztro-
lógusnak ezeken a minősítéseken kívül kellene maradnia. Csak azt veheti figyelem-
be, hogy az élethelyzetet, ami megvalósul, támogatja vagy akadályozza a vizsgált
fényszögkapcsolat, függetlenül attól, hogy az élethelyzetet egyénileg miként értékel-
jük. Amiben állást foglalhatunk, az nem lehet más, mint maga az életfeladat. Ebben
az értelmezésben minden fényszögkapcsolat tökéletes, és ez így is van rendjén. Az én
véleményem az, hogy a fényszögkapcsolatok minőségét igazán csak a feladataink
megoldása szempontjából érdemes vizsgálni. 

18 Fényszögek
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00°°  EEggyyüüttttáállllááss  ((kkoonnjjuunnkkcciióó))  M

A hétköznapi életben, mikor valamiről véleményt alkotunk, mindig két dolog egy-
máshoz való viszonyát értékeljük. Ilyenkor összehasonlítjuk és elemezzük a kapcso-
latot. Azonban ez csak akkor lehet kellően objektív, amennyiben megfelelő távolság-
ra van tőlünk, mert ebben az esetben rálátunk a problémára. Szinte csalhatatlannak
tűnnek a meglátásaink. Azonban mikor saját életünkről van szó, ez már nem ilyen
egyértelmű. Ezt már nem látjuk olyan tisztán, hisz velünk történik, közvetlen közel-
ről érint a probléma. Ettől elbizonytalanodunk, nem tudunk kellően eltávolodni a dol-
goktól.

Ugyanez érvényesül ebben a fényszögkapcsolatban. A bolygók együtt állnak, és
így az egymáshoz való viszonyuk nem elkülöníthető, tehát egymás számára nem lát-
hatók.

19Együttállás (konjunkció)
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Így a bolygók által képviselt analógiákat sem választhatjuk el egymástól, együtt
kell érvényesülniük. Ennek megfelelően a bolygókapcsolatokat sem minősíthetjük.
Gondoljunk arra, hogy két ember egymás mellett áll, így ha nem is láthatják egymást,
de azért érzékelik. 

Együttállásnak nevezzük két vagy több égitest együtthatását ugyanazon ekliptikai
ponton. Az aspektus önmagában nem jelent se jót, se rosszat. Minősítésünk attól függ,
hogy az együttállásba került bolygók hatásai harmonizálnak egymással avagy sem. 

Véleményem szerint igazán akkor jelentenek problémát, ha ellenkező minőségű
planéták találkoznak, mint a E a D-szal vagy a A a B-dal. Azonban teljesen har-
monikus az együttállás, amennyiben azonos minőséget képviselnek, így erősítik egy-
mást például a B és a D. 

Az elemzés során azonban figyelembe kell vennünk egy alapvető uralmi szabályt,
az együttállások szabályát.

Amennyiben egy bolygó negatív jegyben áll, akkor ő a negatív jegyének ura.
Amennyiben pozitív jegyben áll, akkor a pozitív jegyének ura. Tehát amikor a C pél-
dául az e-ban áll, akkor ez pozitív jegy, és így az c jegyének ura lesz.

A b-ban viszont mint negatív jegyben a f-nek az ura. 

20 Együttállás (konjunkció)
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Az érdekes azonban az, hogy együttállásban az uralmi helyzet az ellenkező mi-
nőségére változik. Ebben az esetben, ha egy bolygó negatív jegyben áll, akkor ő a po-
zitív jegyének ura. Amennyiben pozitív jegyben áll, akkor a negatív jegyének ura.
És így a b jegyében a D ha együtt áll egy másik bolygóval, például a B-dal, a D
vált, és nem a negatív b ura, hanem a pozitív g jegy ura lesz. 

Amennyiben három vagy több bolygó áll együtt, és ebben részt vesz egy
transzcendens bolygó is, akkor az uralmi szerep nem változik. Tehát a negatív
jegyben álló bolygó negatív házának ura, pozitív jegyben álló bolygó pozitív há-
zának ura lesz. 

21Együttállás (konjunkció)
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Tehát amennyiben például a b-ban együtt áll a C, a B és az H, abban az esetben
a C hiába áll együtt több bolygóval, a transzcendens bolygó jelenléte miatt a f jegyé-
nek ura lesz, vagyis nem vált uralmi pozíciót. 

Természetesen minél több bolygó áll együtt, az értékelés szempontjából annál ne-
hezebb dolgunk van. Amennyiben három bolygó vagy ennél több áll konjunkcióban
egymással, azt stelliumnak nevezzük. Fontos megkülönböztetni egymástól, hogy
személyi jelölő bolygók vagy sorsjelölők találkoznak. Ebben az esetben az uralmi
szabály is megváltozik.

Vegyük sorra a lehetőségeket.
Amennyiben két személyi jelölő áll együtt, a bolygók kölcsönösen átszínezik egy-

mást, és a személyiségben már átalakulva jelennek meg. 

Vegyünk egy-egy példát, ahol két személyi jelölő áll együtt. 

22 Együttállás (konjunkció)
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Személyi jelölõ együttállása személyi jelölõvel

Adatok: nő, 1955. március 27., 2 óra 9 perc 38 mp., Budapest 

Együtt áll a b jegyében, a IV. házban a B és a E. 
Az első megközelítés, mikor a személyiséget elemezzük, például a B esetében az

érzelmi ragaszkodás mint bB valósul meg, erős lesz az érzelmi kötődés.
A E esetében a makacsság nyilvánul meg, amit a bE képvisel, így még nehe-

zebben tud elengedni. Tehát a személyiségben ezek fognak jelentkezni.
Amit a személyiségünkben hozunk magunkkal, az mindig tökéletes, ezért a szemé-

lyiségben nem vizsgálhatjuk a fényszögkapcsolatokat, hiszen a személyiségjegyeket
nem minősíthetjük, azok olyanok, amilyenek. 

Az életben ez a hölgy nagyon kedves, barátságos ember. Minden döntést a bizton-
ság és a nyugalom érdekében hoz. A gyermeke viszont mindig panaszkodik, hogy
mennyire rátelepedik és birtokolja őt. Nem képes maga körül elfogadni változásokat,
emiatt kapcsolatuk tele van feszültséggel. Nehezen viselte a házasságát, és ez azóta is
folyamatosan problémát okoz. Makacsul ellenáll minden változásnak, ami az életük-
ben megjelenhetne. 

A másik értelmezés, mikor csak a bolygó alapanalógiáit vizsgáljuk, jegyek nél-
kül. Ebben az esetben például a B mint anyaság áll együtt a E-sal mint akarattal.
Így mutathatja az anyaságra való törekvést. „Anya akarok lenni!”

Ilyenkor a szülött életében ez a két dolog magától értetődik, el sem tudja képzelni
az életét gyermeke nélkül. 

23Együttállás (konjunkció)
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A mundánértelmezésben már egy másik szemléletmódra van szükség. Itt jelenik
meg először a fényszögkapcsolat. Minden jegy analógiás értelemben megfelel egy
háznak is. Így a a jegye egyben a mundán első ház. A b jegye a mundán máso-
dik és így tovább, ahogy az előzőekben már említettem. 

Ebben az értelmezésben vizsgálva tehát a 2. mundánházban (b) együtt áll az I.
mundánház (a) ura, a E a B-dal, a IV. mundánház (d) urával. Így az anyagi tö-
rekvésekben (bE) az I. mundánház (a) mint ego az otthonnal, a IV. mundán-
házzal (d) kapcsolódik össze, tehát küzdeni fog az otthon biztonságáért, aminek a
lehetőségét a horoszkóp egésze megmutatja majd. 

A szülött életeseményei jól tükrözik az analógiákat. Egész életében azért küzd,
hogy a családnak mindene meglegyen. Állandóan azon aggódik, hogy mindenkinek
mindene meglegyen. 

Itt már alapvető az a szabály, hogy a negatív jegyben álló bolygó negatív jegy ura-
ként jelenik meg. Azonban ez alól kivétel az együttállás, melyben a bolygók ellenke-
ző pólusúvá válnak. Tehát a bE eredendően a h jegy uraként jelenik meg, mivel
a b jegy negatív, és a E által uralt negatív jegy a h. Azonban mivel együtt áll a
B-dal, ellenkező minőséget valósít meg, így a a jegy ura áll együtt a d jegy urá-
val a b-ban.
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A sorseseményeknél már más szabályok is érvényesülnek. Egy házban álló boly-
gót mindig két analógiában vizsgálunk. Az egyiket mint házban álló bolygót értel-
mezzük. Ebben az esetben a bolygó saját analógiái úgy viselkednek, mintha együtt
állna az adott ház mundánjegyének uralkodó bolygójával. Például mikor a IV. házban
áll a E, az elemzés úgy történik, mintha a E analógiái együtt állnának a B analó-
giáival, mivel a B a IV. mundánház, a d jegyének ura. Példánkban a IV. házban ál-
ló EMB azt jelentheti, hogy az otthon és a család a szülött számára az alapvető tö-
rekvés. De ez csak abban az esetben igaz, ha a bolygót a házban éli. 

A másik értelmezési lehetőség, mikor a bolygó mint szignifikátor egy ház uraként
jelenik meg, mint itt a E a 3. ház (a) uraként. Ebben az esetben az uralt ház (3.)
mundánjegyének (c) uraként (C) kerül analogikus kapcsolatba annak a háznak (IV.)
a mundánjegyével (d), amelyben áll. Tehát a 3. ház analógiája mint C jelenik meg
és kerül kapcsolatba a IV. házzal mint a d jegyével. Tehát a E ebben az esetben
már nem saját analógiáit mutatja, csak mint a ház ura viselkedik, és így a ház sem a
E analógiáit veszi fel, hanem a C-éit. 

A következő, mikor a IV. házban (b), az otthonban a B mint a VII. ház (d) ura
áll együtt a E-sal, a 3. ház (c) urával. A pár (VII. ház) és az otthon (3. ház) talál-
kozik, és így érzelmileg kötődik ahhoz, hogy a párja az otthonában legyen, és ne
hagyja azt el. 

Azt gondolom, a példából jól látszik, milyen lényeges különbség van a három ele-
mezés között, hiszen más és más területet ismerhetünk meg. Figyelnünk kell arra,
hogy a bolygókapcsolatok milyen sorshelyzeteket teremtenek, mert nem mindegy,
hogy milyen analógiát képviselnek. 
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