
Copyright Astrodienst AG and Liz Greene. All rights reserved. Version 3.8

PSZICHOLÓGIAI 
HOROSZKÓPELEMZÉS

Springsteen Bruce, születési ideje 1949. szeptember 23.

Astrodienst AG,  Dammstr. 23,  CH-8702 Zollikon / Zürich,  www.astro.com / order@astro.com



Pszichológiai Horoszkópelemzés
Springsteen Bruce, születési ideje 1949. szeptember 23.

Nr. 6212.502-2

Az asztrológiai értelmezést és a szöveget írta: Liz Greene
Programozó: Alois Treindl

Fordító: Hevesi Mirtill

Astrodienst AG,  Dammstr. 23,  CH-8702 Zollikon / Zürich
Tel. +41-44-392 18 18

www.astro.com   /    order@astro.com

Copyright Liz Greene and Astrodienst AG. All rights reserved.  Version 3.8



Pszichológiai Horoszkópelemzés
Liz Greene írta Springsteen Bruce számára

                TARTALOMJEGYZÉK

                           I.  Bevezetés

           II.  Az Ön Pszichológiai Típusa

Tárgyilagosság    és    "civilizált"    viselkedés      *
Objektivitás,  szemben  az  erőteljes  érzelmi  igé-
nyekkel

       III.  A Személyiség És Árnyék-Társa

Az örökké fiatal lélek   *   Hajlam a mértéktelen-
ségre   *   Idealizmusa küzd mindenfajta hatalmas-
kodás  ellen    *    Az  életre  úgy  tekint,  mint  a
végtelen lehetőségek tárházára

Rejtett   énje   jobban   kedveli   a   hagyományos
értékeket    *    Vágy  az  emberi  lét  korlátainak
elfogadására   *   Erőteljes érzelmek a tudatalatti-
ban   *   A féltékenység és a birtoklás problémája 
*    Tudatalatti  félelem  a  magánytól    *    Fontos
lenne, hogy elfogadja valódi érzelmeit

A függetlenségéhez hű marad   *   Rejtett függőség
mások jó véleményétől   *   A tökéletesség utáni
vágy   *   Szenvedély és ösztönös szükségletek a
tudattalanban

                    IV.  A Családi Háttér

Családi  minták  és  a  pszichológiai  öröklődés    *
Apa-kép   a   férfi   horoszkópjában     *     Érzelmi
elhidegültség    *    Érzelmek  helyett  magasröptű
eszmék    *    Gátlásos,  visszafogott  természet    *
Az önbizalom kialakítása

Anya-kép  a  férfi  képletében    *    Intelligencia  és
szakértelem      *      Kihasználatlan    intellektuális
képességek   *   Rejtett szomorúság és csalódottság 
*   Meghiúsult romantikus álmok

                    V.  Kapcsolatminták

Ne  keverje  össze  partnernőjét  és  az  Önben  élő
anya-képet    *    Igény  az  őszinte  érzelmekre    *
Tudattalan   áramlatok   a   szeretete   mögött     *
Szenvedélyét a kihívás táplálja

       VI.  Az Integráció Felé Vezető Utak

Az egyéni kreativitás jelentősége   *   A gyökerek
és az eredet fontossága

2PHU  as.6212.502-2



Pszichológiai Horoszkópelemzés
Liz Greene írta Springsteen Bruce számára

                        I. BEVEZETÉS

     Egyszer hajdanán, egy olyan korban, amelyben
nem uralkodott el úgy a tudományosság, mint a mi-
énkben, az asztrológia elismert módszertan volt. A
hagyományokra  és  a  megfigyelések  révén  meg-
ismert  alapelvekre  épült,  és  a  hozzáértők  arra
alkalmazták, hogy bepillantást nyerjenek vele nem
csak a jövőbe, hanem az emberi lélekbe is. Aztán
elérkezett a Felvilágosodás, az ember mind több
ismeretre tett szert az anyagi Univerzumról. Egy
időre úgy tűnt, hogy az asztrológia és a kozmosz
megismerésének  szimbolikus  eszközöket  használó
többi módszertana anakronizmussá válik, egy buta
és  hiszékeny  korból  itt  rekedt  babonává.  Becs-
mérlői nagy meglepetésére azonban az asztrológia
nem  volt  hajlandó  a  Föld  laposságáról  szóló
tannak, az ördögűzésnek és az aranycsinálásnak a
sorsára   kerülni.   Él   és   virágzik,   népszerűsége
szüntelenül  növekszik,  és  ismét  kiérdemelte  az
intelligens emberek bizalmát azzal, hogy a modern
korban a pszichológiatudomány és az ember belső
természetéről szóló tudásunk megnövekedése hozta
el. Az évszázadokon át tartó lenézettség és kigú-
nyoltatás  azzal  végződött,  hogy  az  asztrológia
túlélte   és   legyőzte   ellenzőit,   és   szemléletesen
bebizonyította,  hogy  amit  kínál,  az  milyen  nagy
értéket  képvisel  az  önmaga  megértésére  vágyó
modern ember számára.

     Az   itt   átnyújtott   horoszkóp-analízisben   arra
törekedtünk, hogy az asztrológia és a pszichológia
által   feltárt   ismeretanyagot   a   magas   szintű
számítógépes technológiával megtámogatva, meg-
alkossuk a vizsgált személy asztrológiai portréját,
amely teljes mértékben személyre szabott, és amely
utat nyit az önismeret kiszélesítése előtt. Ez nem
jövendőmondási     jellegű     asztrológia,     hanem
pszichológiai     asztrológia     a     komputerizáció
biztosította keretek között a lehető legelmélyültebb
és  legrészletezettebb.  Természetesen  nincs  az  a
számítógép, amely helyettesíthetné az embert, jelen
esetben egy tapasztalt asztrológust. Ám meggyőző-

désünk szerint Ön is azt fogja megállapítani, hogy a
jelen analízis minden várakozást felülmúlóan alap-
os  és  részletes  képet  tár  fel  az  Önben  működő
komplex dinamikákról.

     Shakespeare azt írta, hogy színház az egész vi-
lág, és színész benne minden férfi és nő. Úgy is fel-
foghatjuk,   hogy   a   horoszkópunk   a   szerepünk
metaforája, benne a díszlet, a szereposztás, illetve
maga a történet pedig életünk utazásának vezér-
fonalát képezi. Miközben végigolvassuk az asztroló-
giai portrénk fejezeteit, nagyon hasznos lehet, ha
eszünkbe jut ez a színház-metafora, mert segítsé-
günkre lehet az asztrológiai elemzés által elénk tárt
sorsunk helyes értelmezésében. A sors lényege nem
abban rejlik, hogy ki vagyunk szolgáltatva bizonyos
elkerülhetetlen  eseményeknek.  A  lényeg  a  szemé-
lyiségünkben  rejlik,  vagyis  a  mélyben  megbújó
vágyainkban,  a  konfliktusainkban  és  a  belülről
fakadó  törekvéseinkben.  Senki  sem  képes  másmi-
lyen  lenni,  mint  önnön  valója.  Életünk  minden
eseménye - akár kicsi és múló, akár nagy és sors-
formáló  -  valamilyen  formában  mindig  az  egyén
személyiségéből ered.

                                      - - -

    II.  AZ ÖN PSZICHOLÓGIAI TÍPUSA

     A  születési  horoszkópunkban  feltáruló  egyéni
jellemvonások sokasága - mint bárki más esetében -
egy  bizonyos  vérmérsékleti  háttérre  támaszkodik.
Ezt a hátteret akár pszichológiai "típusunknak" is
nevezhetjük,  mert  ez  határozza  meg  az  életünk
során adódó helyzetekre adott tipikus vagy jellemző
reagálási módunkat. Már életünk kezdetén sem va-
gyunk egyformák, és mindenkinek vannak bizonyos
erősségei,   kifinomult   és   jól   fejlett   adottságai,
amelyeknek hasznát veheti a kihívások, a konfliktu-
sok és a problémák kezelése során. Ugyanígy min-
denkinek vannak gyenge pontjai is - olyan területei,
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amelyek fejletlenek, kevésbé jól használhatóak és
problematikusak.

     Életünk folyamán a pszichológiai típusunk nem
marad  statikus,  nem  marad  változatlan.  Mind-
annyiunkban  jelen  van  egy  bizonyos  valami  -
nevezhetjük akár tudatalattinak, akár egonak, akár
léleknek -, amely a kiegyensúlyozottság, a teljesség
irányába törekszik, és amely igyekszik integrálni az
életünkbe az elhanyagolt vagy kevésbé értékelt tu-
lajdonságainkat,   vagy   belső   jellemvonásainkat.
Életünk egyes fontosabb fordulópontjai során lé-
nyünk legbelső magja - amely mélyebb és bölcsebb,
mint  a  tudatos  énünk  -  konfliktusokba  küld  bele
bennünket,  hogy  így  lehetővé  tegye  a  gyengébb
területeink fejlesztését, és ez által jobban kiteljesed-
jen   emberi   lényünk   valamennyi   oldala.   Látni
fogjuk, hogy a pszichológiai típusunkat részletező
itt következő bekezdések javaslatokat is tartalmaz-
nak arra vonatkozóan, hogyan könnyíthetjük meg
ennek a belső hajtóerőnknek, hogy a kiegyensú-
lyozottabb élet felé vigyen bennünket. Az élet ezt
előbb vagy utóbb úgyis elhozza nekünk. De több-
nyire hasznos, és sok problémát meg lehet előzni
azzal,  ha  tudatosan  együttműködünk  ezzel  a  fo-
lyamattal.

Tárgyilagosság és "civilizált" viselkedés

     Önnek világos, erőteljes, objektív elképzelései
vannak, és alapvetően fontosnak érzi mindenben az
igazságot és a becsületességet. Az észérveket több-
re  tartja,  mint  a  rendezetlenséget,  és  az  elvei  is
fontosabbak,   mint   a   személyes   reakciói.   Van
azonban egy alapvető konfliktus a személyiségében
az ésszerű, elfogulatlan szellemisége és az intenzív
érzelmei   között.   Más   szavakkal   úgy   lehetne
jellemezni  Önt,  hogy  hajlamos  a  "fejében  élni",
mivel  ez  biztonságosabbnak,  civilizáltabbnak  és
"illendőbbnek"    tűnik.    Eközben    az    érzelmei
gyakran ellentmondanak annak, amit az észérvek
szerint   éreznie   kellene,   ezek   a   "helytelen"   és
"önző"  reakciók  pedig  összezavarják.  Bár  a  ha-

gyományos  értelemben  véve  valószínűleg  nem
intellektuális    beállítottságú,    mégis    ösztönösen
gyors felfogású, jó a fogalmazókészsége, és képes
objektív   és   igazságos   módon   értékelni,   össze-
hasonlítani  a  különböző  tényeket.  Valószínűleg
emiatt terjedt el Önről, hogy széles látókörű, meg-
fontolt,   erkölcsös,   és   figyelembe   veszi   mások
nézeteit  is.  Kitűnően  tud  tervezni  is,  és  elméje
erejével   rendet   teremteni   a   zűrzavarban.   Azt
azonban nem szívesen adja mások tudtára, sőt, még
önmaga elől is hajlamos elrejteni, hogy a valódi
érzelmei egy egészen más, egy szubjektívebb élet-
szemlélettel  ajándékozzák  meg.  Ezek  az  elha-
nyagolt érzelmek gyakran ösztönösebben ráéreznek
a lényegre, mint a megbízható értelem.

Objektivitás, szemben az erőteljes érzelmi
igényekkel

     Hajlamos    túlzott    értéket    tulajdonítani    a
racionalitásnak,  amiből  az  következik,  hogy  elő-
fordul, hogy megtagadja a saját vágyait. Ezzel nem
csak önmagától tagadja meg, amihez alapvető joga
lenne, hanem másoktól is. Mivel általánosságokban
gondolkodik,   ezért   hajlamos   megfeledkezni   az
alapvető    vágyairól    és    igényeiről.    Erőteljes,
ösztönös és nagyon érzékeny érzelmi élete miatt
időnként depressziós is lehet, megmagyarázhatat-
lan dührohamokban törhet ki, vagy olykor magá-
nyosnak,  szomorúnak  érezheti  magát.  Hajlamos
egy   másik,   félelmet   keltő   területről   is   meg-
feledkezni:  azokról  a  misztikus  érzésekről,  ame-
lyekkel a határtalan szeretetre és békére vágyik. Az
emberek iránt érzett szeretet és ez a misztikus vá-
gyódás  közel  állnak  egymáshoz  Önben,  és  ha
eléggé bátor lesz ahhoz, hogy az erőteljes szellemi
adottságai mellett az érzelmeire is jobban figyeljen,
akkor megtapasztalhatja, hogy a közeli emberi kap-
csolatok nem csak az egyes emberek, hanem álta-
lában az emberiség és a saját maga iránti szeretetét
is táplálják. Fegyelmezett, tárgyilagos és toleráns
személyiségével könnyen képes megérteni mások
nézeteit is. Ez azonban csak egy törékeny felszíni
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kép Önről, mert rengeteg energiájába kerül, hogy
megfékezze   a   lelke   mélyén   fortyogó   valódi
érzelmeit.  Érzelmi  életét  valószínűleg  sötéten  és
negatívan látja. Elképzelhető, hogy a neveltetése
hatására alakult ki Önben az a szigorú értékítélet,
amellyel elveti a személyiségében levő és kevésbé
eszményinek vagy tökéletesnek tartott jellemvoná-
sokat.   Hosszú   távon   azonban   boldogabb   és
elégedettebb lehet, ha hagyja, hogy mások is meg-
tapasztalják az érzékenységét, és mély érzelmeit.

     Az egyik legkreatívabb módszer, amellyel jobb
viszonyba kerülhet az érzelmeivel az, ha hajlandó
több időt és energiát fordítani arra, hogy alternatív
módon   juttassa   ezeket   kifejezésre.   Ilyen   lehet
például  az  írás,  az  agyagozás,  a  zenélés,  a  tánc,
vagy  ha  megpróbálja  megfesteni  mindazt,  amit
érez,  és  amilyen  hangulatban  van.  Ezeket  nem
mások   szórakoztatására   kell   megtennie,   hanem
csakis saját maga érdekében, mert ezáltal jobban
megismerheti  önmagát,  és  megértheti,  hogy  az
érzelmeink    éppen    olyan    fontosak,    mint    az
elméletek világa. Próbálja meg kimondani a "nem"-
et, amikor úgy érzi, hogy azt kell mondania, mert
ha  állandóan  csak  azzal  törődik,  hogy  hogyan
"kellene" és hogyan "szabad" éreznie, azzal csak
neheztelést  és  indulatokat  halmoz  fel  magában.
Először is saját magát kell megszeretnie, különben
semmit sem tud majd kezdeni a demokratikus és a
humanitárius  alapelveivel  a  gyakorlatban.  Mivel
állandóan megpróbálja megérteni a világ dolgait,
ezért   egyedülálló   adottsága   van   ahhoz,   hogy
rájöjjön,  hogy  mi  a  valódi  értelme  a  személyes
problémáinak.    Ezzel    sokat    segíthet    a    többi
embernek  is,  hiszen  ők  is  hasonló  gondokkal
küszködhetnek. Ehhez azonban az szükséges, hogy
félelem nélkül szembesülni tudjon az érzelmeivel.

                                      - - -

III.  A SZEMÉLYISÉG ÉS ÁRNYÉK-
TÁRSA

     A   mélypszichológia   egyik   legfontosabb   fel-
ismerése az, hogy az ember természete kettősségre
épül, a tudat és a tudatalatti alapvető polaritására.
Van egy olyan egyéniségünk, amelyet ismerünk - ez
az "én", amely a megszokott módon gondolkodik,
érez és viselkedik, ezt tartjuk önmagunknak. És van
egy másik, rejtett egyéniség - az árnyoldal -, amely
a személyiségünk kevésbé elfogadható és kevésbé
civilizált  részeiből  áll,  és  amely  helyet  próbál
követelni  életünkben,  ezzel  mintegy  szétrombolva
önértékelésünket.     Személyiségünk     tudatos     és
tudatalatti    részének    összjátéka    szüntelen    fe-
szültséget   képez,   életünk   szakaszaiban   folyton
változik, és mindig összefüggésben áll a bennünket
érő   késztetésekkel   és   kihívásokkal.   A   szemé-
lyiségünk két része közötti feszültségből keletkezik
az a belső drámánk, amelyről a következő részek
szólnak.  Egyúttal  energiaforrásul  is  szolgálnak,
amely   mozgást,   célt,   konfliktusokat   és   szemé-
lyiségfejlődést  valósít  meg  az  életünkben.  Más
szereplők  is  lakoznak  bennünk,  és  bár  kisebb
jelentőségű    szerepeket    játszanak,    sőt,    még
vitatkoznak is a főszereplőkkel, ők is hozzájárulnak
ahhoz, hogy egyedi személyiséget alkossunk. Ha a
horoszkópunk azt jelzi, hogy ezek valamelyike nagy
súllyal esik latba, akkor ezekről is leírást találha-
tunk   a   magyarázatokban.   Az   így   kirajzolódó
színmű, a fény és az árnyék bonyolult játéka képezi
egyéni sorsunkat.

Az örökké fiatal lélek

     Nem számít, hogy valójában hány éves, mert lé-
nyének egy része soha nem öregszik meg. Olyan az
élete,  mint  egy  befejezetlen  regény:  bármi  meg-
történhet   a   következő   percben.   Még   egy   fel-
elősségteljes pozícióban is könnyed tud maradni,
és  gyakorlatként  fogja  fel  az  egészet,  mintha  a
személyiségében rejlő határtalan lehetőségek még
kihasználatlanok lennének. Hajlamos átmeneti élet-
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et élni, soha nem teljesen elégedett, és soha nem
érzi  úgy,  hogy  végleg  "megérkezett".  Ez  a  fajta
életfelfogás -, hogy lépésekben halad az ismeretlen
jövő felé -, hajlamossá teszi a nyugtalanságra, a
legjobb és a legrosszabb értelemben is. Soha nem
fog    leállni,    vagy    megelégedetten    álmodozni
fiatalsága dicsőségén, mert örökké fiatal marad, és
képes bármikor változtatni az életén. Hajlamos ha-
nyagolni azokat az embereket vagy terveket, ame-
lyeket már unalmasnak talál, és így néha még aze-
lőtt     változtat,     mielőtt     learathatná     munkája
gyümölcsét. Az újdonság mindig izgalmasabbnak
ígérkezik, mint a jelen. Ön szerint igaz a mondás:
"jobb utazni, mint megérkezni."

Hajlam a mértéktelenségre

     Nehezen visel mindenféle korlátozást, mivel Ön
egy vándorló lélek, akinek szüksége van a szabad-
ságra,  ezért  hajlamos  elmenekülni  -  legalábbis
lélekben  -,  amint  a  fizikai  körülmények  meg-
fosztják  ettől.  A  tartós  kötelezettségvállalás  nem
igazán az erőssége, és csak akkor képes rá, ha part-
nere vagy a munkája megadja azt a szabadságot,
amire szüksége van. Ezt ellentmondást nem tűrően
követeli meg, mert meggyőződése, hogy joga van
hozzá,  tekintet  nélkül  arra,  hogy  milyen  sérülést
okoz ezzel másoknak. A modora ettől függetlenül
nem erélyes, sőt, Ön kifejezetten nagylelkű, meleg-
szívű és segítőkész személyiség. Egyszerűen csak
nem   bírja,   ha   "leláncolják",   mert   határtalan
képzelőereje csak úgy működik, ha azt teheti, amit
éppen szeretne. Hasonló okokból, miután végetért
egy  kapcsolata,  ritkán  szakít  meg  minden  össze-
köttetést a volt partnerével, és hajlamos maga köré
gyűjteni az "exeket", ami kétségtelenül bosszantó
lehet az aktuális kedvesének. Zavarják a hétköznapi
feladatok, jobban szereti, ha valaki kitakarít Ön he-
lyett. Ez abból a rejtett meggyőződéséből fakad,
hogy   Ön   egy   tehetséges,   kreatív   és   egyedi
látásmódú lélek, akinek nem kell ilyen jelentéktelen
dolgokkal  foglalkoznia.  Szereti  az  élet  fontos  és
értelmes   dolgaival   kitölteni   az   idejét.   Pozitív

értelemben véve jól tud "helyezkedni", így a meg-
felelő  időpontban  mindig  a  megfelelő  emberek
bukkannak  fel  az  életében,  hogy  segítsék  célja
elérésében. Valószínű, hogy az emberek szemében
ettől még nem tűnik gátlástalannak, ellenkezőleg:
szeretik és csodálják nézetei és szerencséje miatt.
Ön egyike azoknak az embereknek, akikkel nem
lehet sokáig rossz viszonyban lenni, mivel annyira
kedves, melegszívű és életvidám. Ugyanakkor néha
szörnyen  önző  is  tud  lenni,  és  gyakran  meg-
feledkezik mások érzéseiről. Tulajdonképpen min-
den kreatív léleknek egy kicsit megalomániásnak is
kell lennie az alkotáshoz, különben honnan lenne
elég önbizalmuk ahhoz, hogy próbálkozzanak?

Idealizmusa küzd mindenfajta hatalmasko-
dás ellen

     Élvezettel utasít el mindent, amit idejétmúltnak,
rugalmatlannak és szigorúnak talál. Emiatt olykor
tekintélyrombolónak    tűnik.    Kétségtelen,    hogy
mozgalmas    pályafutása    során    gyakran    került
valamilyen  formában  összetűzésbe  a  hatalommal
vagy azzal az emberrel, aki aktuálisan Ön felett állt.
Ahogy telik az idő, egyre nagyobb önfegyelemmel
és  türelemmel  rendelkezik,  ám  azt  a  hitét,  hogy
joga van a szabadsághoz, az idő sem koptatta meg.
Zokon veszi, ha úgy kezelik, mint egy gyermeket a
szigorú   felnőttek,   még   akkor   is,   ha   olykor
kifejezetten gyerekesen viselkedik. Gondolkodását
haladó  szellemű  látásmód  hatja  át,  amely  ellen-
kezik a képmutatással, a szűklátókörűséggel, és a
hagyományos   szerepekkel   -   különösen   a   ha-
gyományos  nemi  szerepekkel.  Életszemléletében
különös  módon  él  együtt  a  romantikára  és  a
cinizmusra    való    hajlam.    Romantikus,    mert
maximalistaként hisz abban, hogy az életet mindig
jobbá  és  értelmesebbé  tehetjük,  ami  azt  jelenti,
hogy kizárólag a biztonság és a jó erkölcsök miatt
sosem törődik bele a helyzetébe. Cinikus pedig az-
ért,  mert  nagyon  kevéssé  hisz  az  állandóságban,
különösen  az  érzelmek  tekintetében,  emiatt  nem
hagyja soha, hogy valakire túlságosan is szüksége
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legyen. Humora metsző és ironikus - kivéve, ha
saját magáról van szó -, és elképzelhető, hogy túl
érzékeny és büszke, ha az énképe van terítéken.
Emiatt fordulhat elő, hogy szabadlevű gondolko-
dásmódja  ellenére  hajlamos  a  türelmetlenségre,
különösen  azokkal  az  emberekkel  szemben,  akik
képtelenek megérteni nézeteit és életstílusát. Min-
dig  a  társadalom  előtt  jár  néhány  lépéssel,  mert
azok a dolgok, amelyekben hisz, nagyjából húsz
éven   belül   kétségtelenül   szélesebb   körben   is
elfogadottá válnak. Addigra viszont Ön már elunja
azokat az elveket, és ismét továbblép. Széleskörű
és egyetemes látásmódjával jól ráérez a dolgok lé-
nyegére. Ne tekintse azonban önmagát meg nem
értett  tehetségnek,  mert  ha  úgy  érzi,  hogy  nem
ismerik  el  képességeit  vagy  kreativitását,  akkor
szörnyen türelmetlenné válhat.

Az életre úgy tekint, mint a végtelen
lehetőségek tárházára

     Gazdag képzelőereje, intellektuális adottságai és
nyugtalan   személyisége   egy   örökké   vándorló
lélekké teszik. Ezt ne szó szerint értse, mert ugya-
núgy  szüksége  van  az  anyagi  stabilitásra,  ahogy
bárki  másnak.  Különösen  jót  tesz  Önnek,  ha  az
otthona egyben a tulajdona is, mert ez az a hely,
ahová visszavonulhat, és kifejezésre juttathatja saját
ízlését   és   stílusát.   Ön   lelki   értelemben   véve
vándorló. A tapasztalatai feldolgozása után, mindig
újabbak  után  kutat,  keresve  valamit  -  és  nem
valakit,   ahogy   képzeli   -,   útmutatást,   jelet   az
égiektől,  vagy  a  felismerést,  hogy  végre  meg-
érkezett. Az a legvalószínűbb, hogy végleg soha
nem   érkezik   meg,   mivel   egyedi   sajátossága
ugyanaz, mint ami problémát okoz Önnek: jobban
szereti  az  utazást  a  megérkezésnél.  Lehet,  hogy
nehéz dolga van az önfegyelemmel, az elkötelezett-
séggel, a felelősséggel és a hatalommal, de soha
nem találja az életet unalmasnak, mert mindenben
tanulnivalót,    fejlődési    lehetőséget    és    titkos
üzeneteket lát. Az ilyen felfogásban az a nagyon
pozitív, hogy ha megtanulja azt, hogy ha belefog

valamibe, akkor legyen elég kitartása befejezni is,
akkor  fontos  és  izgalmas  dolgokat  alkothat.  Ez
pedig  alátámasztja  az  egyedi  sorsáról  való  mély
meggyőződését.

Rejtett énje jobban kedveli a hagyományos
értékeket

     Ellentétben   nyughatatlan   és   lázadó   szemé-
lyiségével, létezik egy másik énje is. Ez a rejtett
oldala  mindazokat  a  jellegzetességeket  magában
foglalja, amelyeket mellőzni kényszerült értékrend-
jéből  és  viselkedéséből  annak  érdekében,  hogy
megőrizze szellemi, érzelmi és fizikai szabadságát.
Személyiségének  árnyoldala  sokkal  hagyomány-
tisztelőbb és konzervatívabb, mint amilyet Ön el
tudna  fogadni.  Ha  őszintén  végiggondolja,  hogy
néha milyen aránytalanul negatívan reagál ezekre a
minőségekre más emberekkel kapcsolatosan, vagy
bizonyos helyzetekben, akkor felfedezhet magában
egy  rejtett  szimpátiát  az  ilyen  régimódi  értékek
iránt. A probléma az, hogy Ön arra törekszik, hogy
lázadó, haladó és független gondolkodású legyen,
ha  viszont  tudatosítaná  árnyoldalát,  akkor  meg
kellene békélnie egy kevésbé ragyogó és hízelgő
énképpel. Ugyanakkor ettől a tudatosítástól függ az
a  képessége,  hogy  valódi  értéket  hozzon  létre  a
tehetsége által. Ami viszont még fontosabb: ahhoz
is  szüksége  van  erre  a  tudattalan  oldalára,  hogy
teljes életet éljen.

Vágy az emberi lét korlátainak elfogadására

     Életerős, nyugtalan, eredeti és fiatalos énje el-
lentéteként létezik egy éppolyan fontos, de rejtett
oldala,  amely  lassabb,  kevésbé  élénk,  és  sokkal
hétköznapibb. Mások előtt fél felfedni árnyoldalát,
részben azért, mert értékei annyira különbözőek,
részben  pedig  retteg  a  visszautasítástól  és  attól,
hogy  unalmasnak  tartják  majd.  Mivel  az  anyagi
jellegű kihívások aggodalommal töltik el, ezért a
lehetőségek világába menekül, és egész életében
egyfajta álomvilágban él. Ennek az az oka, hogy
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tart a kudarctól, attól, hogy felsül a világ szeme
előtt.  Ön  egy  tehetséges  és  körültekintő  szemé-
lyiség, aki tényleg különleges dolgokra képes. El
kell azonban fogadnia a mindennapi élet bizonyos
szabályait és korlátait, mert ezek Önre is vonatkoz-
nak. Tehetségétől és különlegességétől függetlenül
Önnek  is  ugyanazokkal  a  konfliktusokkal,  félel-
mekkel, és vágyakkal - különösen a biztonsággal és
a valahová tartozáshoz kapcsolódó vággyal - kell
együtt élnie, mint bárki másnak. Sokkal nagyobb
belső   nyugalomra   találhat,   ha   képes   szívből
elfogadni az emberi lét korlátait.

Erőteljes érzelmek a tudatalattiban

     Az általában nyugtalan és független érzelmeinek
van  egy  másik  dimenziója  is.  Ez  az  énje  akkor
bukkan a felszínre, amikor mély, intim kapcsolatba
kerül valakivel. Rejtett oldala minden olyan tulaj-
donságot magában foglal, amelyet mellőzni kény-
szerült  tudatos  értékei  közül  és  viselkedéséből
annak   érdekében,   hogy   megőrizze   a   szabad-
ságérzetét. Mivel hajlamos elfojtani saját érzelmi
igényeit,  ezért  a  partnereibe  vetíti  ki  ezeket.  Ők
emiatt birtoklónak tűnnek, a visszautasítás vagy a
közöny legkisebb jelére is szélsőségesen érzéke-
nyen reagálnak, és annak érdekében, hogy rájuk fi-
gyeljen, még érzelmi zsarolásra is hajlandóak. Ezek
a   tulajdonságok   valójában   az   Ön   árnyoldalára
jellemzőek. Fél a mély, erőteljes érzelmeitől, mert
úgy  véli,  ha  tudatosan  elfogadná  ezeket,  akkor
sebezhetővé és kiszolgáltatottá válna. Másvalakitől
túlzottan  függeni  pedig  azt  is  jelentené,  hogy  a
képzelőereje   és   a   lelke   nem   lehetne   szabad.
Azonban ha nem tudatosítja rejtett énjét, akkor soha
nem  lesz  képes  olyan  szeretetteljes  kapcsolatban
élni, amire vágyik. És ahogy telnek az évek, egyre
nehezebb lesz majd egy egyszerű partnercserével
megoldani ezt a problémát.

A féltékenység és a birtoklás problémája

     Bár nem szívesen ismeri el, de valójában Ön na-
gyon  féltékeny  és  birtokló.  Érzelmei  sokkal  mé-
lyebbek  és  intenzívebbek  annál,  amit  általában
kimutat,   ahol   viszont   ilyen   erős   a   kötődés
valakihez,    ott    elkerülhetetlenül    megjelenik    a
birtoklás  is.  Ennek  ellenére  általában  mégis  Ön
szokott    partnere    féltékenységére    panaszkodni.
Tudatalatt  hajlamos  szerelmi  háromszögeket  ki-
alakítani,  amelyben  a  két  másik  felet  arra  kény-
szeríti,  hogy  versenyezzenek  Önért,  majd  pedig
megsértődik, ha ezért valamelyikük megharagszik.
Egy másik ember nem lehet a tulajdonunk - hang-
oztatja, és nem szereti, ha be kell számolnia arról,
hogy kivel töltötte az idejét, vagy ha az elkötele-
zettségei miatt nem tehet meg valamit. Ennek ellen-
ére titokban mégis szeretné birtokolni azokat, akik
közel állnak Önhöz, azt akarja, hogy rendelkezésére
álljanak, amikor csak szüksége van rájuk. Épp ezért
nem szakít meg minden kapcsolatot korábbi part-
nereivel   sem,   és   meggyőződése,   hogy   nem
követelhetik Öntől, hogy feláldozzon egy barátsá-
got csak azért, mert a jelenlegi partnere féltékeny.
Titokban  azonban  örömmel  fantáziál  arról,  hogy
még mindig meg tudná szerezni előző partnerét is,
ha ahhoz támadna kedve.

     Más szóval úgy is mondhatnánk, hogy szüksége
van  a  szerettei  feletti  hatalomra,  mert  fél  a  kis-
zolgáltatottságtól,    amelyet    erőteljes    érzelmei
okozhatnak.    Ha    kedvese    Önhöz    hasonlóan
"flörtölős"  típus  lenne,  vagy  maximális  szabad-
ságot   követelne,   akkor   ezekre   hajlamos   lenne
szélsőséges  érzelmi  kitörésekkel  reagálni.  Saját
érzelmi  mélységeitől  úgy  igyekszik  megvédeni
magát, hogy egyszerűn nem törődik vele, hiszen
végül  is  minden  csak  átmeneti  az  életünkben.
Azonban  nem  ártana,  ha  mégis  odafigyelne  ár-
nyoldalára, mert benne rejlik az a képessége, hogy
igazán   mélyen   szeressen   valakit,   arra   pedig
szüksége   volna,   hogy   ezt   őszintén   ki   tudja
nyilvánítani. Elképzelhető, hogy gyermekkorában
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nagyon   kötődött   az   édesanyjához,   aki   ezzel
akaratlanul   is   a   saját   szeretetéhségét   akarta
csillapítani.  Önt  viszont  elrettentette  az,  hogy  a
szeretetét mások "felhasználhatják" saját játszmáik-
ban, ezért fordított helyzet alakult ki: most Ön teszi
tudatalatt ugyanezt azokkal az emberekkel, akiket
szeret. Ideje azonban túllépnie az édesanyján, és
őszintébben megélni a saját valódi énjét. Ön élet-
erős, kreatív jellem, aki erőteljes érzelmekkel és
érzéki vágyakkal rendelkezik, és szüksége van egy
tartós, közeli kapcsolatra egy különleges személy-
lyel.

Tudatalatti félelem a magánytól

     Titokban  fél  a  magánytól.  Nem  szereti,  ha
birtokolják, és ideje jelentős részét tölti azzal, hogy
kitérőt keressen a partnerek követelései és a világi
kötelezettségei elől. Eddig csak azért tudta ezeket
megúszni, mert általában volt valaki a háttérben,
aki türelmesen várt Önre, és felajánlott szeretetével
megóvta az egyedülléttől. Árnyoldala azonban arra
vágyik, hogy egybeolvadhasson valakivel, és úgy
védelmezzék,  mint  egy  gyermeket  az  oltalmazó
szülői ölelés. Rejtett oldalának kinyilvánítása két-
ségtelenül nehéz feladat, mivel túlzottan sebezhető-
vé  válna  tőle,  ezt  a  fajta  függőséget  pedig  már
megtapasztalta    gyermekkorában.    Elképzelhető,
hogy boldogtalan és túlságosan birtokló édesanyja
tudattalanul arra használta ezt az oldalát, hogy még
inkább magához kösse Önt. Mivel mások fájdalma
különösen érzékenyen érinti, ezért könnyű Önben
lelkiismeret-furdalást,            lekötelezettség-érzetet
ébreszteni,  és  mivel  gyűlöli  ezeket  az  érzéseket,
ezért  neheztel  szeretteire,  akik  miatt  ezeket  érzi.
Eközben nem veszi észre, hogy azért került ilyen
helyzetbe,  mert  érzelmileg  kihasználható.  Így  a
saját  rejtett  függőségét  és  érzékenységét  azzal
palástolja, hogy meghátrál mások birtokló érzelmei
elől. Ön másokkal mélyen együtt érző ember, aki
gyakran próbál a valóságosnál szívtelenebbnek fel-
tűnni, ugyanakkor könnyen befolyásolható is, mert
nem eléggé őszinte önmagával szemben. Kifino-

mult, kötődésre hajlamos árnyoldala, együttérző és
gondoskodó  hajlamaival  lényegesen  gazdagabbá
teheti  személyiségét.  Azonban  minél  inkább  le-
plezni próbálja rejtett énjét, az annál erőteljesebbé
válik.

Fontos lenne, hogy elfogadja valódi
érzelmeit

     Rejtett énje hajlamos felszínre kerülni a szemé-
lyes  kapcsolataiban,  különösen,  ha  birtoklásról,
elkötelezettségről, szükségletekről és a magánytól
való félelemről van szó. Ha úgy találja, hogy Ön
az,  aki  ki  szokott  lépni  a  kapcsolataiból,  mert
csapdában érzi magát és fuldoklik, vagy ha folyton
arról panaszkodik partnerének, hogy Ön több sza-
badságot igényelne, akkor gondolja át, mi lehet az a
tudattalan   cselekedete,   amivel   előidézi   ezt   a
problémát.   Értékes   és   bonyolult   személyiségét
szokatlanul  nagyfokú  intelligencia  és  képzelőerő
jellemzi,  emellett  intenzív,  szenvedélyes  érzelmi
élete van. Mindegyik az Ön része, ezért egyformán
kifejezésre kell juttatnia ezeket. Mivel retteg attól,
hogy másoktól érzelmileg függjön, ezért hajlamos
saját  árnyoldalát  kivetíteni  partnereire,  sőt,  akár
gyermekeire és munkatársaira is, és ha úgy érzi,
hogy  valamelyikük  túl  sokat  akar  Öntől,  akkor
hűvösen, visszafogottan reagál, ami nagyon bántó a
számukra. Ami pedig még rosszabb: egy ilyen re-
akció  kihozhatja  másokból  azt  a  kétségbeesett
birtoklásvágyat, amelyet Ön látszólag megvet. Ha
állandóan bizonytalanságban tart valakit azzal kap-
csolatban,  hogy  szereti-e,  akkor  ettől  a  másik
rémültté, követelőzővé válhat. Ilyen módon kény-
szeríti ki másokból azt, amivel nem mer szembesül-
ni önmagában. Árnyoldala alapvetően nem negatív
jellegű,  hanem  épp  ettől  válik  emberivé,  ez  ad
Önnek valódi szívet. Ha örökké fiatal lehetne, tele
nagyszerű   ötletekkel   és   elvágyódással,   akkor
szívtelen, érzéketlen lény válna Önből, de szeren-
csére ilyen teremtmények csak a mesében léteznek.
Kétségtelen, hogy nagyon találékony és sziporkázó
szellemiségű,  azonban  Önnek  is  van  teste,  és
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szüksége van arra, hogy ezt mások is észrevegyék.
Nem mindenki olyan, mint az édesanyja, és nem
mindenki fogja érzelmileg zsarolni. A lelke csakis
az öné. Ezt elméletben tudja, ahhoz azonban, hogy
megtapasztalja a gyakorlatban is, szüksége volna
arra, hogy valakit igazán közel engedjen magához.

Egy további fontos szereplőpár

     Az eddig ismertetett szereplők és azok alapvető
ellentéte alkotják a belső történetünk fő vonulatát.
Rajtuk kívül van még egy álló szereplőpárosa a
horoszkópunknak, akiknek egymás közötti szakadat-
lan  konfliktusa  minden  bizonnyal  a  mindennapi
életünkben  is  tükröződik.  Rövid  bemutatásuk  a
következő bekezdésekben található.

A függetlenségéhez hű marad

     Senki  és  semmi  nem  szabhatja  meg  Önnek,
hogy milyen legyen, és hogyan éljen. Meggyőző-
dése,  hogy  a  szabadsága  sérthetetlen.  Bár  élvezi
mások társaságát, és energikus személyisége miatt
kedvelik Önt, mégis képtelen hosszú távon - csak
azért, hogy mások vagy akár a szerettei kedvében
járjon  -,  kompromisszumot  kötni,  ha  az  eszmé-
nyeiről, a hitéről vagy a szabadságáról van szó.
Nehezen viseli, ha a tömegek által kialakított és a
tömegekre   vonatkozó   szabályokkal   korlátozzák.
Szereti hogy más, mint a többiek, és lenézi azokat
az emberek, akik utánozni próbálnak egy olyan stí-
lust, amelyet a médiában vagy a környezetükben
láttak. Ön a saját, egyedi módján akarja kifejezésre
juttatni  az  egyéniségét.  Ahelyett  azonban,  hogy
hajlana    azokra    az    apró,    de    elengedhetetlen
kompromisszumokra, amelyek biztosíthatnák, hogy
nyugodtan éljen a saját elképzelései szerint, inkább
bájos pimaszsággal megköveteli a világtól, hogy az
igazodjon  Önhöz.  Meglepő  módon  gyakran  jár
sikerrel  -  legalábbis  a  szűkebb  környezetében  -,
mivel intelligens és erőteljes személyisége eléggé
meggyőző tud lenni, még ha olykor szemtelen is.

     Mivel  nagyon  hű  belső  látásmódjához,  ezért
valószínűleg   nem   csak   a   megjelenésében   és
érzelmeiben különbözik a többi embertől. Valami-
lyen kreatív tevékenységen keresztül is hatással van
mások képzelőerejére, amellyel felébreszti bennük
azt a vágyat, hogy egyéniségnek érezzék magukat.
Ez  a  "sztárság"  lelki  háttere,  legyen  szó  akár
színészről,   íróról,   politikusról,   festőről,   vagy
bárkiről, aki nagyobb alkotóerővel rendelkezik, és
aki olyan egyéniséget testesít meg, amelyet mások
példaképként  tisztelnek.  Elképzelhető,  hogy  Ön
soha  nem  lesz  híres  a  hétköznapi  értelemben,
azonban az otthoni és a munkahelyi környezetében
nagy hatással van másokra, egyszerűen azért, mert
független    értékrenddel    és    gondolkodásmóddal
rendelkezik. Attól erőteljes a személyisége, hogy a
saját maga ura. Élete során előbb-utóbb viszont fel-
bukkan   rejtett,   tudattalan   függősége   attól   a
közegtől, amellyel nem akart azonosulni, mert a
saját elképzeléseit követte, hiszen senki sem képes
éjjel-nappal eredeti és független lenni.

Rejtett függőség mások jó véleményétől

     Erős   egyéniségével   ellentétben,   létezik   egy
rejtett énje is, amelyet mellőzni kényszerült tudatos
értékítéletéből és viselkedéséből annak érdekében,
hogy elkötelezett maradhasson saját egyéni útja fe-
lé.  Elfojtott  árnyoldalát  túlzottan  foglalkoztatja,
hogy mit gondolnak Önről mások. Rejtett oldala
sokkal inkább függ a többi embertől, és kevésbé
határozott, mint a "megszokott" énje. Emiatt vágyik
titokban mások elismerésére és értékelésére, még a
kelletlenül  kimondott  elismerésre,  vagy  akár  a
negatív véleményre is (amelyre úgy tekint, hogy
még mindig jobb, mint ha észre sem vennék).

     Másoktól  való  függése  a  mindennapi  társas
szükségletektől   -   hogy   tartozzon   valahová   és
elfogadják   azok   az   emberek,   akiket   gyakran
unalmasnak tart - egészen a kollektív tudattalannal
való mély kapcsolatig terjed. Személyiségének ár-
nyoldala   úgy   működik,   mint   a   felszín   alatti
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áramlatok a tengerben, és az a vágy hajtja a többi
ember   felé,   hogy   felismerjék,   értékeljék   az
egyéniségét és a kreativitását - bár Ön azt vallja,
hogy nem sokat ad mások véleményére, kivéve, ha
"egy  szinten"  vannak  Önnel.  A  lélekben  minden
pólusosan működik, és az egyéniségről - amely na-
gyon fontos Önnek, és megvalósítása életének az
egyik  célja  -  nincs  értelme  beszélni,  ha  nem
vesszük  figyelembe  az  ellentétét:  egy  társaságba
való beolvadást és az emberek közötti hasonlósá-
got. Nem tudna ilyen eredeti lenni, ha nem volna
kivel    összemérni    a    látásmódját.    Egyedisége
azonban valóban a sajátja, ugyanúgy egy része az
életének, ahogy a többi ember is. Ha ezt a tényt
képes lesz majd elfogadni, és nyitottabban tud élni,
akkor óriási alkotóerejét bizonyára hasznosíthatja.
Azáltal,   hogy   mindenkihez   szólva   kifejezésre
juttatja gondolatait és nézeteit, kiküszöbölheti azt,
hogy   indulatosan   és   lázadóan   mindig   csak   a
különbözőségét hangsúlyozza.

     A horoszkópunk számos fontos témakört mutat
be, és van még egy szereplőpáros, amely szintén
lényeges szerepet játszik a személyiségünk színjáté-
kában. Rövid bemutatásuk a következő bekezdések-
ben található.

A tökéletesség utáni vágy

     A szépség, a rend és a tökéletesség mindenben a
gondolatokban,  tárgyakban  és  az  emberi  viszo-
nyokban  elengedhetetlen  része  az  életének.  Egy
ízléses, tiszta és jól szervezett környezetre vágyik,
és ugyanilyen barátokra, szeretőkre és partnerekre.
Ha  azt  tehetné,  amit  csak  akar,  akkor  az  élet  is
ízléses, tiszta és jól szervezett lenne, mivel Ön tart
mindentől, ami közönséges, állatias és rendezetlen.
Platónnak  az  a  nézete,  hogy  a  világegyetem  95
százaléka az értelem irányítása alatt áll, a zavaró és
nehezen  kezelhető  5  százalékot  pedig  a  káosz
uralja.   Ha   szembesül   azzal   az   5   százalékkal,
(amelynek  megvan  az  a  szemtelen  tulajdonsága,

hogy minden erőfeszítése ellenére előbújik), akkor
hajlamos  vagy  hátat  fordítani  neki,  és  figyelmen
kívül hagyni, vagy pedig megpróbálja rendbe tenni.

     Valószínűleg vonzódik a szép életfilozófiákhoz,
ahogy a szép emberekhez is. Szüksége van arra,
hogy higgyen egy alapvető rendező elvben és a
fejlődés  lehetőségében.  Ha  művészember,  akkor
az alkotásaival kapcsolatban örökös elégedetlenség
van Önben, és mindig a tökéletes belső látomásá-
nak egy hibátlan visszatükröződésére törekszik. Ha
nem  alkotó  tevékenységgel  foglalkozik,  hanem
számokkal,  technológiával  kapcsolatos  dolgokkal
vagy kutatással (amelyek igazi alkotássá válnak az
Ön  keze  alatt),  akkor  is  mindent  egy  művész
szemével   néz.   Szokása   szerint   automatikusan
összehasonlítja   az   életet   azzal   a   képpel,   amit
önmagában hordoz arról, hogy mi lehetne, és minek
kellene  lennie,  ha  valaki  megszabadítaná  attól  a
bizonyos 5 százaléktól.

     Nem szeret hosszan a mélyben és sötét helyeken
időzni,   és   minden   túlságosan   primitív   dolog
zavarja, kivéve az erotikát, aminek saját szépsége
éppen a nyilvánvalóan nyers formájában rejlik. Bár
nem vágyik az uralkodásra, de azt sem szereti, ha
mások vagy a saját fékezhetetlen érzelmei irány-
ítják.  Ez  utóbbiak  azonban  olykor  átszakíthatják
személyiségének   rejtett   ajtaját,   és   megzavarják
hétköznapi  életét.  Egyszer  az  életben  azonban
szembesülnie kell azzal a figyelmen kívül hagyott 5
százalékkal   is,   amely   túl   van   a   megérthető
dolgokon,  és  amely  meghiúsítja  a  megtisztulásra
irányuló   erőfeszítéseit.   Bár   rend   és   szépség
uralkodik a belső világában, azonban Ön is, mint
minden élőlény, része a természetnek és részben
ösztönlény. Még ha ilyen nehéz dolgokkal kell is
szembesülnie, akkor is nagyon valószínű, hogy ezt
az ésszerűségben való szilárd hitével fogja kezelni.
Határozott  meggyőződése,  hogy  végül  majd  a
józan gondolkodás és az egyensúly győzedelmes-
kedik.
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Szenvedély és ösztönös szükségletek a
tudattalanban

     Ellentétben   árnyalt,   kifinomult   és   esztétikus
természetével, van egy olyan rejtett oldal Önben,
amely tartalmazza azokat a durvább minőségeket,
amelyeket kizárt a tudatos értékei és viselkedése
közül,   annak   érdekében,   hogy   megőrizze   az
életstílusa  szépségét,  harmóniáját  és  rendjét.  Ár-
nyoldala azonban sokkal közönségesebb, mint Ön,
tele van nyers agresszióval, szenvedéllyel és élet-
erővel.   Nehéz   lehet   összeegyeztetni   ezeket   a
minőségeket  a  végletekig  kifinomult  és  ésszerű
életszemléletével,  mivel  irtózik  mindentől,  ami
faragatlan vagy kellemetlen. Eddig senki sem volt
Önnek - saját magát is beleértve - tökéletes, és amit
olykor kellemetlennek vagy hitványnak nevez, az
lehet, hogy valójában olyan minőségeket tartalmaz,
amelyekre  nagy  szüksége  volna.  Árnyoldala  me-
gadhatja azt a vadságot és rugalmasságot, ami néha
hiányzik Önből a törékenysége és a nem evilági
érzékenysége miatt.

     Ha szabadabban engedné a hétköznapi életében
megnyilvánulni ezt az oldalát, akkor rájönne, hogy
úgy  sokkal  jobban  érzi  magát.  De  talán  még
fontosabb, hogy a rejtett oldala nagyobb magabiz-
tosságot  adhat  azokban  a  dolgokban,  amelyekkel
kapcsolatban hajlamos feszélyezetten érezni magát:
a szexuális megnyilvánulásai és a test értékelésének
a  területén.  Állandóan  igyekszik  megtisztítani  és
megszépíteni   a   lelkét.   Nem   ártana   pedig,   ha
észrevenné, hogy az ösztönösebb oldalának is meg-
van a maga szépsége és értéke. Nagyon fárasztó
állandóan úgy viselkedni, mintha egy márványta-
lapzaton állna, és ugyanolyan kimerítő az élő lelkét
geometriai  formákba  szuszakolni.  Az  árnyoldala
ismeri a módját annak, hogyan lazulhat el, élvezheti
az életét, hogyan örülhet másoknak és önmagának
úgy, ahogy van: a hibáival együtt.

                                      - - -

              IV.  A CSALÁDI HÁTTÉR

Családi minták és a pszichológiai öröklődés

     Bár   Ön   független   jellem,   családi   háttere
azonban alapvetően meghatározza a személyiségét.
A család olyan, mint egy élő organizmus, amely
generációkon keresztül átörökít bizonyos jellemvo-
násokat.   Emellett   magában   foglal   különböző
sajátos viselkedésmintákat, és azt az érzelmi lég-
kört, amely meghatározta gyermekkorát. Családja
ellátta bizonyos lelki mintákkal, és az élettel  kap-
csolatos     attitűdökkel.     Színházi     metaforákkal
kifejezve:   a   lelkében   játszódó   színdarabjának
egyedi szereplői vannak, de magukban hordozzák a
családja örökségét.

     Az  asztrológia  nem  annyira  a  fizikai,  hanem
inkább a lélektani öröklődésről árul el sokat, ami a
generációkon  keresztül  ugyanúgy  megmutatkozik,
mint a vörös haj, vagy a kék szem. A viselkedésmin-
ták és attitűdök öröklődése gyakran a lélek rejtett,
tudattalan    szintjein    történik.    Ezek    ugyanúgy
adódnak át egyik generációtól a másikig, mint a
külső jellegzetességek. Ilyen minta lehet például, ha
egy családban minden férfi sikeresen megvalósítja
önmagát, vagy hogy minden nő csalódik a férjében.
Ezeket nem kell kimondani, sőt, még csak tudato-
sulniuk sem kell, mivel tudattalanul öröklődnek, és
rejtett, nem verbális módon kerülnek át a családta-
gokba. Így a "sikeres férfiak" családjába született
fiúgyermek  különleges  elvárásokat  örököl,  ame-
lyekre  a  természete,  a  személyiségjegyei  alapján
fog reagálni. A "csalódott nők" családjába született
kislány   pedig   a   kapcsolatok   terén   rendelkezik
bizonyos  mintákkal,  amelyek  őt  mélyen  és  talán
fájdalmasan  érinthetik  majd  későbbi  éveiben,  ha
nem tudatosítja magában ezt az örökséget. Mivel
családi háttere befolyásolja az életét, ezért születési
képletében is megmutatkozik. Az asztrológia sokat
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segíthet  abban,  hogy  felismerje  ezeket  a  családi
mintákat, hiszen attól függően alakul majd az élete,
hogy mennyire képes tudatosítani ennek az örök-
ségének a hatását.

     Szüleiről is árulkodik a születési képlete, velük
kapcsolatban is látszik, hogy milyen minőségeket,
tulajdonságokat   hordoztak   magukban.   Ezek   a
"szülői minták" megmutatják, hogy milyennek látja
Ön az édesanyját vagy az édesapját, és hogy ők ho-
gyan támogatják vagy hátráltatják az Ön életfel-
adatának beteljesítését. A családi háttér jelentősé-
gét soha nem szabad alábecsülnünk, mert az nem
csak a múltat jelzi, hanem mindenkiben tovább él.
Ahogy a költő, Rainer Maria Rilke írta: "a sors
nem   több,   mint   a   gyermekkor   egybesűrített
változata".

Apa-kép a férfi horoszkópjában

     Az  apa  nem  egyszerűen  csak  egy  személy.  Ő
szimbolizálja azt a belső mintát és szemléletmódot,
amelyen  keresztül  Ön  az  élethez  viszonyul.  A
születési képletben megjelenő apa-kép így három
dolgot mutat meg.
     Egyrészt  megmutatja  az  édesapjával  -  illetve
azzal a személlyel, aki az apját jelentette Önnek
gyermekkorában - való kapcsolatának legfontosabb
jellemzőit.
     Másrészt  szimbolizálja  azt,  ami  Önnek  férfias
minőségnek számít. Mivel édesapja volt az első-
számú  férfi  szereplő  az  Ön  életében,  ezért  ő
erőteljes  tudattalan  hatást  gyakorol  arra,  ahogy
Ön kifejezésre juttatja saját férfiasságát, és ahogy a
többi férfihoz viszonyul.
     Harmadrészt megmutatja az Önben rejlő apai
minőségeket: ahogy irányítja és szervezi az életét;
ahogyan eléri a céljait, megvalósítja a lehetőségeit,
kifejezi, és érvényre juttatja az akaratát, ahogyan
kialakítja  erkölcsi  alapelveit,  és  végül,  ahogyan
apaként bánik gyermekeivel.

Érzelmi elhidegültség

     Születési    képlete    alapján    Önben    nagyon
jelentőségteljes és ellentmondásos kép él az édes-
apjáról.  Kapcsolatukat  az  érzelmi  elhidegültség
jellemezte, akár azért, mert fizikailag külön éltek,
akár pedig azért, mert az ő hűvös és tartózkodó
személyisége  miatt  nem  tudtak  egymáshoz  közel
kerülni. Édesapja valószínűleg lelkesen támogatta
az Ön mentális fejlődését, azonban figyelmen kívül
hagyta,   hogy   Önnek   az   érzelmi   és   a   fizikai
közelségére is szüksége lenne. Ezt Ön a lelke mé-
lyén elutasításként élte meg. Édesapja maximaliz-
musa,  és  az,  hogy  nem  vette  figyelembe  az  Ön
alapvető  -  különösen  az  érzelmekre  vonatkozó  -
emberi  szükségleteit,  erőteljes  tudattalan  hatást
gyakorolt az Ön értékrendjére.

Érzelmek helyett magasröptű eszmék

     Gyermekkorában nem volt érzelmileg közeli vi-
szonyban édesapjával. Ehelyett tudásvágyat és az
intellektuális   eszmék   szeretetét   örökölte,   ame-
lyektől egyedivé vált a személyisége. Lelke mélyén
magában hordoz egy idealizált apa-képet. Figyelnie
kell azonban arra, hogy ne azonosuljon annyira az
édesapja   eszméivel,   hogy   már-már   szégyellje
kinyilvánítani az érzelmeit és a vágyait. Édesapja
ugyanis kellemetlenül érezte magát az érzelmek vi-
lágában, és saját félelmei miatt ritkán mutatta ki
szeretetét. Nagy hasznát veheti a világos, széleslá-
tókörű,   egyedi   gondolatainak,   ahogy   annak   a
képességének  is,  hogy  objektívan,  kívülről  tudja
látni az élet dolgait. Jól ismeri az emberi termé-
szetet. Az Önben kialakult apa-képnek vannak tehát
előnyös  oldalai  is,  azonban  ezt  összhangba  kell
hoznia a saját egyéni értékrendjével.

     Az Ön születési képletében kirajzolódik az édes-
apjának egy másik énje is azon kívül, amilyennek
látja őt.
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Gátlásos, visszafogott természet

     Édesapjával   való   kapcsolatából   hiányzott   a
melegség, az érzelmi közelség. Ezt Ön visszautasí-
tásként, csalódásként élte meg. Elképzelhető, hogy
nem élhettek együtt, vagy hogy őt teljesen lekötötte
a munkája. Az sem kizárt, hogy édesapja túlságo-
san    visszahúzódó    volt    ahhoz,    hogy    nyíltan
kimutassa az érzelmeit. Lehet, hogy kritikus volt,
vagy túlzott elvárásai voltak Önnel szemben, ami
nem tett jót az önbizalmának. Születési képletéből
nagyon  bonyolult  apa-figura  rajzolódik  ki,  mert
rengeteg  előnyös  hatása  is  volt  az  ő  szemé-
lyiségének. Először azonban szembesülnie kell az
édesapja  iránti  valódi  érzéseivel,  és  meg  kell
tanulnia értékelnie önmagát az édesapja elvárásaitól
függetlenül.   Talán   nincsen   egészen   tudatában
annak, hogy a lelke mélyén mennyire fájt Önnek
az, hogy nem kapott tőle elég érzelmi támogatást.
Az  azonban  kétségtelen,  hogy  az  édesapja  iránti
rejtett  neheztelését  a  hatalmi  szervekre,  és  a  ha-
gyományos   hierarchikus   intézményrendszerekre
vetíti  ki.  Eközben  pedig  olyan  emberek  meg-
erősítését keresi, akik valamilyen szempontból az
apa-figurát testesítik meg az Ön szemében.

Az önbizalom kialakítása

     Édesapjával való kapcsolatának az egyik pozitív
hatása   az   volt,   -   jóllehet   Önnek   meg   kellett
szenvednie   ezért   -,   hogy   erős   önbizalmat   és
önállóságot   alakított   ki   Önben.   Ezek   nagyon
értékes emberi tulajdonságok. Az Önben élő apa-
kép hasonlít az életbeli édesapjához, aki lehet, hogy
visszahúzódó és zárkózott volt, de az élet minden
kihívását   képes   volt   túlélni,   és   realista   élet-
szemléletével tökéletesen látta az emberi természet
korlátjait. Tanulja meg értékelni személyiségének
ezt  az  oldalát,  mert  akkor  nem  kell  tovább  a
külvilágban keresnie egy pót-apát. Valójában senki
sem  tudja  már  megadni  azt  az  apai  szeretetet
Önnek,  amire  vágyik.  Ha  azonban  hajlandó  fel-
vállalni    saját    életéért    a    felelősséget,    akkor

lassanként rá fog jönni arra, hogy hogyan használ-
hatja  ki  maximálisan  az  adottságait,  és  ez  által
jobban   megértheti   édesapja   bonyolult   szemé-
lyiségét is.

Anya-kép a férfi képletében

     Az anya az apához hasonlóan nem egyszerűen
csak egy ember, hanem egy alapvető életszemléle-
tet,    viselkedésmintát    szimbolizál.    A    születési
képletben megjelenő anya-kép három dologra utal.
Egyrészt  megmutatja  az  édesanyjával  való  kap-
csolatának legfontosabb jellemzőit. Ezek nagyrészt
ismertek   lehetnek   Önnek,   de   néhány   meglepő
jellemzővel is találkozhat, mert ezek nemcsak az ő
külső viselkedésére utalnak, hanem lelki világára
is, a tudattalan dolgokra, amelyek ettől még na-
gyon erős hatással voltak Önre. Másrészt kifejezi,
hogy mit jelent Önnek a nőiesség, milyennek látja a
nőket, és hogyan viszonyul saját személyiségének
érzelmi és ösztönös oldalához. Harmadrészt jelzi az
Önben rejlő anyai minőségeket (mivel a férfiak is
rendelkeznek   női   oldallal):   a   gondoskodó,   a
védelmező, a biztonságot adó énjét, az optimizmu-
sát, alkalmazkodóképességét, és azt, hogy mennyire
érzi ösztönösen, hogy mikor kell várni, és bölcsen
elfogadni a fennálló élethelyzeteket.

Intelligencia és szakértelem

     Születési  képlete  alapján  Ön  okos,  tehetséges
nőnek   látta   az   édesanyját.   Lehet,   hogy   édes-
anyjának nem volt lehetősége arra, hogy tökélyre
fejlessze mentális adottságait, és arra sem, hogy a
legjobb iskolákba járjon, de ettől függetlenül, gyors
felfogóképességgel és intelligenciával rendelkezett,
és  nagy  hatással  volt  Önre  gyermekkorában.  Az
édesanyja  jelleme  miatt  tanulta  meg  értékelni  a
mentális  adottságokat.  Ha  édesanyja  volt  olyan
szerencsés,  hogy  hasznosíthatta  a  tehetségét,  és
olyan   hivatást   választott,   amelyben   kifejezésre
juttathatta ezt, akkor ez nagyon jó hatással volt az
Ön intellektuális életére is.
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     Ha azonban az édesanyjának nem volt lehetősé-
ge hasznosítani szellemi képességeit, és kénytelen
volt  csak  a  hétköznapi  feladataival  foglalkozni,
akkor valószínűleg azt remélte, hogy Ön fogja he-
lyette megvalósítani az álmait. Figyelnie kell arra,
hogy  saját  intellektuális  jellegű  érdeklődését  el
tudja különíteni az édesanyjáétól, annak érdekében,
hogy nehogy lebecsülje a saját szellemi képessé-
geit, vagy pedig nehogy olyan intellektuális célokat
tűzzön  ki  önmaga  elé,  amelyek  nem  illenek  az
egyéniségéhez és a tehetségéhez.

Kihasználatlan intellektuális képességek

     Édesanyja  személyiségének  az  volt  a  kevésbé
vonzó  oldala,  hogy  nagyon  kritikus  szemléletű
volt. Csípős megjegyzéseitől már szinte félt. Ez
különösen akkor valószínű, ha az édesanyja nem
fejleszthette  tovább  a  szellemi  képességeit.  Egy
éles, jó képességekkel rendelkező elme, ha csak a
hétköznapi feladatokban kell helytállnia, és semmi-
lyen   szellemi   kihívás   elé   nem   állítják,   akkor
könnyen  válik  cinikussá  vagy  unalmassá.  Való-
színűleg édesanyja jobb intellektuális képességek-
kel rendelkezett, mint az édesapja, még akkor is, ha
az  iskolázottságuk  nem  ezt  tételezte  volna  fel.
Édesanyjának  hiányzott  a  házasságából  az  igazi
szellemi társ, akivel megoszthatta volna nézeteit, és
aki  ösztönözte  volna  a  fejlődésre.  Tudatosítania
kell  magában,  hogy  nagyon  érzékenyen  reagál
mások  szóbeli  kritikáira.  Ennek  hátterében  édes-
anyja  csípős  megjegyzései  állnak.  Édesanyjától
örökölte  az  intellektuális  adottságait,  amelyet  a
munkájában kiválóan kamatoztathat.

     Születési   képletében   kirajzolódik   az   édes-
anyjának egy másik énje is, ami bizonyos szem-
pontból ellentmondásban áll azzal, amilyennek látja
őt.

Rejtett szomorúság és csalódottság

     Bármilyen erősnek és függetlennek tűnt Önnek
az  édesanyja,  a  lelke  mélyén  mégis  szomorú  és
csalódott   volt,   mert   valószínűleg   fel   kellett
áldoznia családja érdekében a romantikus álmait, az
érzelmi igényeit és a kreatív adottságait. Elképzel-
hető, hogy ez nem látszott az édesanyja viselkedé-
sén,  viszont  erőteljes  hatással  volt  Önre  az  ő
csalódott,  romantikus,  gyermeki  énje.  Édesanyja
igazi    "áldozat"-alkat,    minden    hidegsége    és
keménysége csak védekezés az álmai elvesztése el-
len.

Meghiúsult romantikus álmok

     Mivel  Önt  is  jellemzi  ez  az  idealisztikus  és
romantikus szellemiség, ezért fontos tudatosítania,
hogy édesanyja személyiségének is van egy ilyen
oldala.  Különben  könnyen  lehet,  hogy  Önre  is
átterjed az ő csalódottság-érzete, és tartani fog attól,
hogy Önt is függőségbe taszítja ez az oldal. Semmi
rossz  nincs  abban,  ha  hisz  a  romantikus  kap-
csolatban, sőt, ez sokkal inkább egy olyan adottság,
ami lágyabbá, gazdagabbá teszi az érzelmi világát.
Tisztán kell látnia azonban azt is, hogy az édes-
anyja - tudattalanul bár, de - hajlamos volt a mártír
vagy az áldozat szerepét választani, lemondani a
saját  érdekeiről  és  sajnáltatni  magát.  Ezt  való-
színűleg azért tette, mert nem lehetett olyan mély
szinten együtt másokkal, ahogy szeretett volna. Az
édesanyjának is szabad választása volt az életben,
ha a körülmények nem is, de a körülményekre való
reagálása  már  teljesen  tőle  függött.  Romantikus
álmainak  meghiúsulása  valószínűleg  annak  kö-
szönhető, hogy nem tudta elfogadni az emberi lét
korlátozottságát, és nem annak, hogy a romantikus
álmoknak   nincs   létjogosultságuk.   Ön   hajlamos
elmenekülni az elkötelezettség elől, mert fél attól,
hogy úgy jár, mint az édesanyja, aki a boldogtalan-
ságát kemény és gyakorlatias viselkedéssel próbálta
palástolni.  Tudatosítsa  magában  ezt  a  hajlamát,
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mert  akkor  kevesebb  problémát  okozhat  az  élet-
ében.

                                      - - -

              V.  KAPCSOLATMINTÁK

     A kapcsolatok a legmisztikusabb, legszebb, egy-
úttal  legtöbb  problémát  okozó  emberi  élmények
közé  tartoznak.  Az  asztrológia  és  a  pszichológia
egyaránt  arra  tanít  bennünket,  hogy  ami  a  kap-
csolatokban történik, az soha nem véletlen, sem a
kezdetük,  sem  a  lefolyásuk,  sem  a  bennük  elő-
forduló  konfliktusok,  sem  a  végződésük.  Ám  az
asztrológia  sem  képes  azt  megmondani,  hogy  jó
vagy rossz házasságra "ítéltettünk", mint ahogy azt
sem, hogy egy Rák- vagy egy Nyilas-szülött lesz az
ideális partnerünk. A horoszkópunk arról tájékoz-
tat,  hogy  belsőleg  milyenek  vagyunk,  és  ebből
eredően milyen minták, igények és késztetések ját-
szanak közre a másokhoz fűződő kapcsolatainkban.
Nem  lehetünk  másmilyenek,  mint  amilyenek  va-
gyunk, és azt sem tehetjük meg, hogy visszaküldjük
a  horoszkópunkat  azzal,  hogy  más  személyiséget
kérünk   magunknak.   De   azt   megtehetjük,   hogy
igyekszünk   minél   tudatosabbak   lenni.   Mindig
módunkban   áll   törődni   az   ügyeinkkel,   szabá-
lyozhatjuk  az  igényeinket,  hiszen  ez  nem  a  part-
nerünkön,  hanem  rajtunk  múlik,  és  azt  is  meg-
tehetjük, hogy az örömöt, a bánatot kreatív módon
dolgozzuk fel.

     A következő bekezdések arról szólnak, hogy mi-
lyenek az Ön igényei és tipikus viselkedési mintái a
közeli kapcsolatokban. A leírás arra épül, hogy Ön
hogyan jön ki a nőkkel. Ha viszont azonos neművel
él közeli kapcsolatban, akkor is ugyanazok a tulaj-
donságok  érvényesek  Önre.  Bármilyen  is  az  Ön
szexuális orientációja, akkor is azonos önmagával -
és végső soron a belső természete szabja meg a
szerelmi irányultságát.

Ne keverje össze partnernőjét és az Önben
élő anya-képet

     Azért elégedetlen örökké a kapcsolataival, mert
hajlamos  egy  ideálba  beleszeretni  ahelyett,  hogy
egy létező embert szeretne. Ez még akkor is igaz,
ha  évek  óta  házasságban  él.  A  nőket  elbűvöli
"megfoghatatlansága"     és     egyedi     látásmódja.
Gyakran veszi észre, hogy akaratlanul is tárgya lett
mások imádatának. Saját érzelmi igényei félelmet
keltenek Önben, mert retteg a mély elkötelezettség-
gel járó érzelmi függőségtől és a sebezhetőségtől.
Küzd  erőteljes  érzelmei  ellen,  ezért  partnerére
vetíti   ki   saját   birtoklásvágyát   és   követelőző
hajlamát. Vállalja fel az érzelmeit, hiszen azok a
nők, akikhez vonzódik, úgyis melegszívű, megértő
típusok, és úgysem nem játszhatja el örökké egy
ilyen ember előtt, hogy érzéketlen. Nem mindenki
olyan, mint az édesanyja, és attól, hogy kimutatja
az alapvető érzelmi igényeit, még nem mindenki
próbálja majd magához kötni és manipulálni.

Igény az őszinte érzelmekre

     Képes   arra,   hogy   kétségbeesett   és   birtokló
viselkedésre kényszerítse partnereit azzal, hogy a
kritikus pillanatokban megfosztja őket szeretetétől,
vagy hogy cicázik velük. Ez azonban nem a part-
nerei mohóságáról szól, hanem saját lelki problé-
májáról. Ha valóban érzelmi elkötelezettség nélkül
szeretne  élni,  akkor  vállalja  fel  őszintén  ezt  a
döntését, és ne bolondítsa tovább a nőket. Ha vi-
szont hűséges, monogám kapcsolatra vágyik, akkor
pedig nézzen szembe bátran a problémáival, és ne
akarja mindkét életstílust egyszerre élni. Konfucius
mondása szerint: aki mindent egyszerre akar meg-
kapni, annak előbb utóbb semmije se marad.

Tudattalan áramlatok a szeretete mögött

     Úgy tûnik, mintha Önnek nem lenne beleszólása
a magánélete történéseibe, amitõl csalódottnak és
boldogtalannak  érzi  magát.  Lehet,  hogy  az  elha-
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gyatottságot, a magányt kényszerült megélni, vagy
pedig olyan nõkbe hajlamos beleszeretni, akikrõl
végül  kiderül,  hogy  nagyon  nehéz  emberek.  Az
lenne a legfontosabb, hogy tisztában legyen a saját
érzelmi igényeivel, mert néha hihetetlenül naivan
látja a kapcsolatait. Valahol a lelkében a szeretet-
nek  egy  olyan  mély,  átalakító  megtapasztalására
vágyik,   amely   általában   nem   megélhetõ   egy
hétköznapi   kapcsolatban.   Vonzódik   az   olyan
nõkhöz, akik már sokat küzdöttek az életben, és
akik olyan helyzeteket teremtenek az Ön számára
is, amelyekben felfedezheti egy kapcsolat mélyebb
vonatkozásait. Más szavakkal kifejezve: tudatosíta-
nia kell magában a szeretet árnyalt, rejtett formáit.
Az orosz regényekben vagy a görög sorstragédiák-
ban találkozhatunk ezekkel a mély tapasztalatokkal,
az élet sötétebb oldalával, a gyûlölettel, a birtoklás-
sal és a féltékenységgel. Ezek az ösztönös érzelmek
nem feltétlen kórosak, egyszerûen csak nem férnek
össze a tündérmesék által sugallt "boldogan éltek,
amíg meg nem haltak"-szerû felfogással, és azokkal
a magasröptû elméletekkel sem, amelyek nem ve-
szik figyelembe az emberi természet ösztönoldalát.
Önnek nagyon mély érzelmei vannak, de a szeretete
nem  mindig  önzetlen  és  kedveskedõ.  Ha  nem
hajlandó  tudatosítani  ezt  az  oldalát,  akkor  tudat
alatt olyan partnert fog választani, aki megéli ez-
eket Ön helyett, és ezzel fájdalmat okozhat Önnek.
Próbáljon meg magában kialakítani egy kifinomul-
tabb képet a szeretetrõl és a párkapcsolatokról, mert
a   nõi   magazinokban   nem   arról   a   kapcsolati
modellrõl olvashat, amire Önnek szüksége van.

Szenvedélyét a kihívás táplálja

     Hajlamos olykor idealizálni a szerelmet. Ezzel
együtt azonban a párkapcsolataiban szüksége van a
kevésbé romantikus veszekedésekre, konfliktusok-
ra, és kihívásra is. Személyiségének az egyik része
csak az olyan nõket találja szexuálisan is vonzónak,
akik képesek szembeszállni Önnel, és nem hagyják,
hogy uralkodjon rajtuk. Szüksége van a harmóniára
és a szépségre, de ugyanúgy nem bírja ki szenve-

dély   nélkül   sem,   amelynek   viszont   része   a
küzdelem. Helyesebben teszi, ha elfogadja ezt az
énjét,  mert  ha  túlzottan  higgadt,  békés  és  szelíd
próbál lenni a szerelmi életében, akkor a szeretet
megmaradhat,   de   a   vágy   el   fog   tûnni,   vagy
másvalakire fog irányulni. Mutassa ki nyíltan, hogy
hajlamos  uralkodni  a  partnerén.  A  szerelemben
meglehetõsen  önzõ  tud  lenni,  és  nem  szereti  a
kompromisszumokat. Azt viszont el kell fogadnia,
hogy az Önhöz illõ partner nem hagyja majd magát,
hanem harcolni fog Önnel. Lehet, hogy olyan kap-
csolatban kellene élnie, amelyben - a szomszédok
örömére - mindennapos a kiabálás, a tányérdobálás
és az ajtócsapkodás. Meglepõdve tapasztalná, hogy
ezek mennyire felpezsdíthetik a megszokott, tartós
együttélést.

                                      - - -

VI.  AZ INTEGRÁCIÓ FELÉ VEZETŐ
UTAK

     Mint az előző oldalakon olvashattuk, a születési
horoszkópunk mélyrehatóan bemutatja az életünk
számos   aspektusát.   Megtehetjük   azt   is,   hogy
hátrébb lépve szemléljük a horoszkópunkat, tehát
inkább      teleszkópként,      mint      mikroszkópként
használjuk, mert így rálátásuk lesz a teljes képre.
Az  alábbiakban  néhány  tanács  következik  arra
vonatkozóan,    hogy    hogyan    tehetünk    tudatos
lépéseket   az   egyéniségünk   alkotórészei   közötti
harmónia fokozására és a személyiségünk központi
magvának - amit a pszichológusok egonak: "én"-
nek   neveznek   -   erősítésére.   A   szabad   akarat
korántsem  jelenti  azt,  hogy  átváltozzunk  valaki
mássá. De azt igenis jelentheti, hogy kiteljesedjünk
a horoszkópunk jelezte lehetőségeink keretei között.
Azt jelentheti, hogy teljes mértékben kiaknázzuk a
pszichénk  valamennyi  aspektusát  ahelyett,  hogy
vakon tévelygünk, tehetetlennek érezve magunkat,
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és a belülről vagy a külvilágból érkező impulzusok
és behatások ide-oda sodornak. Előfordulhat, hogy
két  ember  asztrológiai  adatai  ugyanazok,  de  az
egyik  szüntelenül  küszködik  a  belső  démonaival,
evezőjét vesztett csónakként sodródik a viharos ten-
geren,   miközben   a   másiknak   valahogy   mindig
szilárd marad a személyisége, és így biztos kézzel
tudja  vezetni  a  csónakját  az  óceán  szeszélyes
áramlatain.

Az egyéni kreativitás jelentősége

     Soha nem érhetjük el a kiteljesedést, ha a tömeg-
et követjük. Az életben a legnagyobb boldogságot
azzal szerezhetjük meg, ha minden igyekezetünkkel
a   saját   kreativitásunkat   akarjuk   érvényesíteni
bármiben,  amit  végzünk,  függetlenül  attól,  hogy
ténylegesen   mi   is   a   munkánk.   Egyéniségünk
kiteljesítésére a legalkalmasabb terület a művészet
(az írás, a festészet, a színművészet, a zene), és
még ha nem is kívánunk hivatásszerűen foglalkoz-
ni velük, mindenképpen érdemes időt szakítanunk
valami ilyesfajta kreatív tevékenységre. Ez a leg-
fontosabb  dolog,  amit  csak  tehetünk  magunkért,
még akkor is, ha nem keletkezik belőle kézzelfog-
ható  jövedelmünk,  amit  berakhatnánk  a  bankba.
Szükségünk    van    arra,    hogy    felfedezhessük
magunkban   azt   a   titokzatos   lényeget,   amely
egyedivé  és  értékessé  tesz  bennünket,  és  amely
több  mint  bármilyen  hétköznapi  dolog,  amit  az
embereknek adhatunk. És énünknek ezt az átérzését
csak közvetlenül a szívünkből és a képzeletünkből
feltörő   képzetek   és   gondolatok   lenyomataiban
fedezhetjük fel. Mindegy, hogy mennyi felelősség
nehezedik  ránk  a  hétköznapokban,  és  mindegy,
hogy mások mit gondolnak rólunk - az az igazán
fontos, hogy valami olyasmivel foglalkozunk, amit
igazán  szeretünk,  pusztán  csak  önmagunknak  és
önmagunkért. Ha megfosztjuk magunkat a lelkünk
ilyen fajta dédelgetésétől, a világon semminek sem
találjuk majd értelmét.

     Önben erősen jelen van az egyediség érzete, és
ebből nyer energiát a kreatív munkához. Fontosnak
érzi, hogy független és különleges legyen, és emiatt
néha  egocentrikusnak  tarthatják  az  emberek.  Ám
valóban önzőnek kell lennie az igazi kreativitáshoz,
hiszen  a  nélkül  nem  tudná  kellőképpen  megbe-
csülni az ötleteit és elképzeléseinek valódi értékét.
Amit   a   közösségi   szemléletű   emberek   önző
viselkedésnek tartanak az Ön részéről, az igazából
éppen  az  Ön  előnye  őhozzájuk  képest,  mivel
szilárdan hisz abban, hogy joga van valóra váltani
az álmait.

A gyökerek és az eredet fontossága

     Van egy olyan terület az életében, ahol a saját
érzelmeinek  felmérésére  fordított  minden  erőfe-
szítés az erejének és az önbecsülésének a növeke-
dését eredményezi. Ez a terület ugyanis az Ön leg-
gyengébb pontja, és furcsa módon egyúttal a legna-
gyobb erőssége is. Gyökere pedig nem más, mint
az Ön gyermekkori boldogtalansága. Alaposan fel
kell  derítenie,  mert  a  kisgyermekkorában  átélt
magányosság és elutasítottság (ezt nem feltétlenül
valakinek az ártó szándéka okozta), bizonytalanná
és túl érzékennyé tette Önt, és abban is közreját-
szik, hogy nem tudja felmérni, kiben bízhat meg.
Ha  nem  néz  szembe  ezekkel  a  kisgyermekkori
élményeivel, akkor sohasem tud közel kerülni az
emberekhez, elrejti a valódi érzelmeit, és védőbás-
tyák mögé kénytelen zárkózni a mindenféle képzelt
elutasítások elhárítására. De ha igenis szembenéz
mindazzal, ami az élete korai szakaszában történt,
és közben az összes érintett személy - köztük saját
maga - iránt is megbocsátást és együttérzést érez,
akkor  el  tudja  űzni  magától  a  múlt  kísérteteit.
Benső erőre tesz szert, megértővé válik majd, és
ezekre a tulajdonságaira nyugodtan támaszkodhat
az élet további kihívásai során is.

     Éppen az Ön egyik legnagyobb félelme (fél az
érzelmi  sérülésektől,  az  elutasítástól  és  a  meg-
aláztatástól), képezhet szilárd alapot önbizalma kié-
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Pszichológiai Horoszkópelemzés
Liz Greene írta Springsteen Bruce számára

püléséhez  és  kreatív  fantáziájának  megbecsülésé-
hez.  Ha  szembenéz  érzelmi  gátlásaival  és  aggá-
lyaival,  és  ha  megtanul  jobban  bízni  másokban,
akkor  felfedezi,  hogyan  vigye  bele  őszintén  az
egyéniségét   mindabba,   amit   csinál.   Meg   kell
találnia a gondolatainak és az elképzeléseinek meg-
felelő kreatív hordozóeszközt, akár a munkája, akár
valamilyen  hobbija  keretében.  De  csakis  akkor
teljesedhet  ki  teljesen,  ha  feltárja  mások  előtt  is
lelke legmélyének legalább egy részét.
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AZ ELEMZÉSHEZ FELHASZNÁLT ASZTROLÓGIAI ADATOK:

név: Springsteen Bruce (férfi)

születési idő 1949. szeptember 23. helyi idő 22:50 metódus Liz Greene
születési hely Freehold, NJ (US) világidő 02+50 házak Placidus
hossz. fok 74w16 szél. fok 40n16 csillagidő 22:03:23 2023. május 8.

BOLYGÓÁLLÁSOK
bolygó csillagjegy fok mozgásirány

A Nap Mérleg 0g43'27 ház vége 4 direkt
B Hold Mérleg 23g25'13 házban 5 direkt
C Merkúr Mérleg 18g37'18 házban 5 retrogád
D Vénusz Skorpió 11h03'34 ház vége 5 direkt
E Mars Oroszlán 10e31'05 házban 3 direkt
F Jupiter Bak 22j22'58 házban 8 direkt
G Szaturnusz Szűz 12f16'52 házban 4 direkt
H Uránusz Rák 4d53'23 házban 1 direkt
I Neptunusz Mérleg 14g22'50 házban 5 direkt
J Plútó Oroszlán 17e28'53 házban 3 direkt
K holdcsomó Kos 17a20'52 házban 11 retrogád
A ház végében elhelyezkedő bolygókat úgy kell tekintenünk, mintha már a következő házban lennének.

HÁZÁLLÁSOK
Aszcendens Ikrek 22c49'44 Descendens Nyilas 22i49'44
2. ház Rák 13d33'09 8. ház Bak 13j33'09
3. ház Oroszlán 4e14'06 9. ház Vízöntő 4k14'06
Imum Coeli Oroszlán 28e41'51 Medium Coeli Vízöntő 28k41'51
5. ház Mérleg 1g02'58 11. ház Kos 1a02'58
6. ház Skorpió 12h23'12 12. ház Bika 12b23'12

ELSŐDLEGES FÉNYSZÖGEK 
Nap HARMADFÉNY Jupiter 8°19 Vénusz HATODFÉNY Szaturnusz 1°12
Nap NEGYEDFÉNY Uránusz 4°09 Vénusz HARMADFÉNY Uránusz 6°10
Hold EGYÜTTÁLLÁS Merkúr 4°48 Vénusz NEGYEDFÉNY Plútó 6°24
Hold NEGYEDFÉNY Jupiter 1°01 Mars HATODFÉNY Neptunusz 3°52
Hold EGYÜTTÁLLÁS Neptunusz 9°02 Mars EGYÜTTÁLLÁS Plútó 6°58
Hold HATODFÉNY Plútó 5°56 Mars HARMADFÉNY holdcsomó 6°49
Hold SZEMBENÁLLÁS holdcsomó 6°03 Jupiter NEGYEDFÉNY Neptunusz 8°00
Merkúr NEGYEDFÉNY Jupiter 3°46 Jupiter NEGYEDFÉNY holdcsomó 5°01
Merkúr EGYÜTTÁLLÁS Neptunusz 4°14 Uránusz NEGYEDFÉNY Neptunusz 9°29
Merkúr HATODFÉNY Plútó 1°08 Neptunusz HATODFÉNY Plútó 3°05
Merkúr SZEMBENÁLLÁS holdcsomó 1°15 Neptunusz SZEMBENÁLLÁS holdcsomó 2°57
Vénusz NEGYEDFÉNY Mars 0°32 Plútó HARMADFÉNY holdcsomó 0°08
A számok az orbiszt jelölik (vagyis az eltérést a pontos fényszögtől).
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