
Asztrológia, hatóerők és a lélek színpada

Régebben azt hittem, hogy hiányzik belőlem rengeteg olyan tulajdonság, erő, ami más jegyek
szülötteiben benne van. Úgy éltem, hogy Skorpió, Bika (a napjegyem és az aszcendensem
alapján) vagyok, és slussz, más jegyek jellemzői hiányoznak belőlem. Hosszú évek alatt sikerült
rájönnöm arra, hogy azok a dolgok, amiket másokban olyannyira irigyeltem, bennem is élnek,
csak nem tudtam hogyan mozgósíthatók, hogyan aktiválhatók.

      

Most már tudom. Ezen szereplők felébresztésében szeretnék segíteni neked is, ha velem
tartasz. Az elkövetkező hírlevelekben megismerheted a lelkedben működő színházat, a
színtársulatodat és az egyes helyszíneket is, ahol ezek a szereplők előadják a nagy művet. A
színjáték, ami lehet dráma, vígjáték, vagy eposz az életed forgatókönyve alapján íródott, s az
élet, a környezeted, a „véletlenek”, vagy éppen a szabad akaratod folyamatosan írja, vagy akár
át is írjhatja. Tarts velem és kerülj közelebb önmagadhoz, láss rá rejtett valódra és lépj rá egy
olyan útra, ahová talán már te is régóta vágyakozol.

  

  

Először ismerkedj meg magukkal a szereplőkkel, a színészekkel!

  

Vegyük sorra a színtársulat tagjait, akikről elöljáróban annyit érdemes tudnod, hogy e 10
szereplő
kivétel nélkül mindenki színpadán megtalálható, még a te lelked színterén is. A társulat tagjai 

 1 / 5



Asztrológia, hatóerők és a lélek színpada

egy forgószínpad 12 helyszínén (házak), egy láthatatlan erőtérrel a háttérben
(jegyek) játsszák szerepüket. Van olyan szereplő, aki 
egyedül van
, és úgymond monológot ad elő addig, míg fény világítja be a porondot, ahol áll. Nincs senkivel
kapcsolata, talán csak a súgó hangját hallja néha. Magányos, talán szomorú is, vagy élvezi az
egyedüllétet. Az is előfordulhat, hogy lehetősége van más helyszínek szereplőinek beleszólni a
szerepébe, vagy az övébe szólnak bele (akár többen is) egy, vagy több másik helyszínről.

  

Akad olyan is, aki többedmagával remekül elvan, jól, vagy esetleg nagyon rosszul érzi magát
egy adott helyszínen. Ez esetben mindig az erősebb győz, tehát lesz olyan szereplő, akit
teljesen elnyom a mellette álló másik. Nincs szava, nem szól semmit, hisz a másik esélyt sem
ad neki. Így fordulhat elő, hogy nem vesszük észre, vagy nem veszünk tudomást egy-egy
bennünk élő szereplőről, azaz bolygó energiáról, ható tényezőről (lásd előző hírlevélben!). 

  

De lássuk e 10 szereplőt!

  

  

Nap: a hős főszereplő

  

Hold: az érzelmes gondoskodó

  

Merkúr: a taktikus hírvivő
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Vénusz: az értékre és társra vágyó szépség

  

Mars: a hódító harcos erő

  

Jupiter: a hatalmas igazságosztó

  

Szaturnusz: a fegyelmező sorserő

  

Uránusz: az ötletes forradalmár

  

Neptunusz: a túlvilági álmodozó

  

Plútó: az átalakító mágus

  

  

Azt gondolom, ha figyelmesen olvasod a felsorolást, és elkezded keresgélni ezeket a
szereplőket a saját lelkedben, bizonyára felfedezed magadban mindet. Van, amelyiket azonnal,
van, amelyiket hosszas keresgélés után. Lehet, hogy csak egy idő után jössz rá arra, hogy
benned él, hogy a részed egy szereplő, akár tudtál róla addig, vagy hitted, akár nem. 

  

  

Hiszen (Nap) mindenki főszereplője saját életének, mindenki lehet hős király, ülhet fenséges
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trónon élete valamely területén. És mindenki vágyik a szeretetre és képes szeretet adni, és
mindenkiben él a játékos gyermek még, ha nem is vesz róla tudomást.

  

És (Hold) mindenkiben ott a gondoskodó, féltő, óvó felnőtt, aki néha szeszélyes is, mint a
folyton változó Hold. Ott van belül az a kisgyermek is, aki oly sok mindentől fél és tele van
érzelemmel. 

  

És ott (Merkúr) a megismerés, az ismeretszerzés, a tapasztalás vágya. A valamilyen eszközzel
való kommunikáció (beszéd, írás, rajzolás, mozgás) kényszere, hiszen társas lények vagyunk.
Valamilyen rend, rendszer szintén van az életünkben, hiszen a káoszban nem éreznénk jól
magunkat és muszáj helyt állnunk a hétköznapok rutinrengetegjében is. 

  

És ott (Vénusz) van mindenkiben a társ iránti vágy is. De ki ne szeretne harmóniában,
összhangban élni a környezetével? Ki ne szeretne birtokolni, értékes lenni? Ki nem szeretné
tudni hogyan látják mások? Szerintem mindenki vágyik valami hasonlóra.

  

És ott a (Mars) a túlélés ösztöne, a kezdeményező erő. Mindannyian képesek vagyunk kiállni,
akár harcolni magunkért, igazunkért, vagy szeretteinkért, esetleg másokért is. Van erőnk
továbblépni, küzdeni, ha másért nem a mindennapi megélhetésért.

  

És mindenki (Jupiter) hisz valamiben, tágítja ismereteit, vagy esetleg önmagát a térben.
Mindenki hisz valamiben, hiszen hit nélkül nem lenne perspektíva, nem lenne értelme
dolgoknak, az életnek. Mindenkiben ott az optimizmus is, még, ha legtöbbször borúlátó is
valaki. 

  

És ott van szintén mindenkiben a (Szaturnusz) szigorú és nagyon komoly fegyelmező erő is,
aki irányít, terel minket sorsfeladatunk megoldása felé, és ha szükséges büntet is, ha nem arra
haladunk utunkon, ami fel van írva számunkra. És jelez akkor is, ha a kijelölt útjelzőket nem
vesszük észre. És persze ki ne vágyna elismerésre, szakmai útján való feljebb kerülésre?

  

És (Uránusz) mindenkiben ott él az újító, forradalmár, akinek időnként remek (akár zseniális)
ötletei vannak, akár a hétköznapi túlélésre, akár egy nagy korszakalkotó találmányra
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gondolunk. Ott van bennünk az a szereplő is, aki néha ki akar szabadulni a rutin, a megszokott
őrjítő béklyójából. Aki különb és más, mint a többiek. 

  

És valószínűleg (Neptunusz) mindannyian álmodozunk néha és vágyunk dolgokra. Vágyunk
megismerni a túloldal világát, még ha titkoljuk is önmagunk előtt. És mindannyiunkban ott az a
képesség, hogy szeressünk másokat, hogy segítsünk az elesetteken vagy, hogy mentsünk meg
állatokat, hogy védjük és tiszteljük az élet minden formáját.

  

De valószínűleg (Plútó) mindenki képes kisebb, vagy akár nagyobb átalakulásokra is az
életében, még ha ezek az átalakulások nem is szembetűnőek (elég arra gondolni, amikor a
kisgyermekből nagy gyermek, a serdülőből fiatal felnőtt, vagy a nőből hirtelen feleség lesz, és
így tovább). Mindenkiben ott a mélység erőit, a titkokat megismerni akaró erő. És ott a
ragaszkodás, a kötés ösztöne is, hogy magunkhoz láncolhassunk embereket, főleg
szeretteinket. De ott van az a kényszer is, hogy minket viszont senki ne birtokoljon. Így lehet
jelen a kettőség, a végletesség is életünkben, hol kisebb, hol nagyobb mértékben.

  

  

És így van jelen mind a 10 főszereplő mindenki életében, kivétel nélkül. 

  

  

Írtam még a kezdetekben.....
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