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Ibn Ezra - bolygók 
A hét bolygó természete, uralmaik és jelöleteik 

 

(Ibn Ezra, A bölcsesség kútfeje 4.) 

 

A következő részlet a zsidó származású ibériai filozófus, teológus, nyelvész, költő, 

orvos, csillagász és asztrológus, Abraham Ibn Ezra (1089 k.–1167 k.) a Bölcsesség 

kútfeje (Resit hokhmá) címet viselő, 1148-ban írott tömör asztrológiai bevezetőjének 

negyedik fejezete. A teljes művet Henri Bate megbízásából a zsidó Hagin 1273-ban 

ófrancia nyelvre fordította, és ennek, illetve a héber eredeti kéziratainak 

felhasználásával Pietro d’Abano 1293-ban latin fordítást készített, amely 1507-ben 

Velencében nyomtatott formában is napvilágot látott. A fennmaradt héber kéziratok 

szövegét az ófrancia fordítással egybevetve, kritikai kiadásban, angol fordítással 

ellátva Raphael Levy és Francisco Cantera adta ki 1939-ben, majd 1998-ban a héber 

szöveget szakmailag is megbízható formában Meira Epstein újból angolra fordította, 

melyet Robert Hand látott el magyarázó jegyzetekkel. – Az itt olvasható magyar 

változat a latin és angol fordítások felhasználásával készült. 

 

 

 

 

A Szaturnusz tárgyalásával kezdjük, mert ez mind közül a legfelső, mivel a Földről 

nézve a hetedik szférát foglalja el. A Szaturnusz hideg és száraz, férfias, ártalmas 

természetű, és jelölője rombolásnak, pusztulásnak, halálnak, szerencsétlenségnek, 

fájdalomnak, gyásznak, panasznak és a régi dolgoknak. Az emberi tevékenységek 

közül az gondolkodást képviseli. 

 

Földrajzilag az első zóna, azaz India tartozik hozzá, népcsoportok közül pedig a 

mórok, zsidók és berberek. Az emberek közt övéi az öregek általában, a gazdálkodók, 

földművesek, tímárok, az árnyékszékek tisztítói, szolgák, kitaszítottak, tolvajok, 

kútfúrók és sírásók, valamint a temetkezési vállalkozók. 

 

A föld fémei és ásványai közül az ólom, vasrozsda, a fekete kövek, a csupa fekete 

márvány, mágnes, valamint minden nehéz és sötét kő tartozik hozzá. Helyei a 

barlangok, üregek, kutak, börtönök, a homályos és lakatlan helyek, valamint a 

temetők. 

 

Vadjai közé tartozik az elefánt, teve és az olyan otromba és csúnya állatok, mint a 

vadkan, medve, majom, valamint a fekete kutya- és macskafélék. A madarak közül 

neki jutnak a nagytestűek és hosszú nyakúak, mint a strucc, sas és keselyű, továbbá a 

szörnyű hangúak, mint a holló és a bagoly, valamint minden sötét kinézetű madár. A 

földön csúszó-mászó lények közül övé a bolha, tetű, poloska, légy, egér, és minden 

földi féreg, amelyik felemészt és bűzölög. 

 

Ami a növényeket illeti, fák közül a gubacsosok, a szentjánoskenyérfa, a gyantát 

adók, a naspolya, valamint minden olyan fa, melynek szúrósak a tövisei, gyümölcsöt 

viszont nem hoz, továbbá a lencse és köles. Gyógynövények közül az aloé nevű 
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kaktusz, a mirobalán, az albalilag és almalag, melyek az indiai szilvára hasonlítanak, 

ezenkívül minden halálos mérget termelő növény, a keserű dolgok, mint az üröm, és 

általában a fekete növények. 

 

Hideg és száraz természetű, íze tehát a fanyar, amitől összehúzódik a szánk és 

kellemetlen. Szaga bűzös. Fűszernövénye az alkaszat vagyis fahéj, a kassziakéreg, 

illatos babér és almaha vagyis gyanta. Öltözékei a kabát, gyapjúruházat, takarók és 

mindenféle nehéz holmi. 

 

Jellemvonásai közé tartozik a gondolkodási képesség, szűkszavúság, ravaszság, az 

emberek kerülése és a képesség a rajtuk való uralkodásra és a legyőzésükre, 

kizsákmányolás, ellentétek szítása, az adott szó megtartása. Elképzelései jól 

átgondoltak, titkok tudója, istenes, embertársainak árulója, ellenkező, félő és 

kételkedő, folyamatosan csal csekély haszonnal, de nagy kárt okozva, övé a földek 

feltörése és beépítése, bányászat, kincskeresés és ásatások, hasznot húz a halálból és a 

hosszú lefutású dolgokból. 

 

Foglakozása olyan, ami nagy erőfeszítést igényel és csekély a jutalma, az olyan 

alantas mesterségek, mint a kőfejtőé és csatornatisztítóé, továbbá mindenféle piszkos 

munka. Jelöli az apát és nagyapát, az elhunytakat, könnyeket és elválást, bolyongást, 

szegénységet, méltatlan helyzetet, megaláztatást, illetve a messzi rossz utakat, 

melyeken veszély leselkedik, és semmilyen vállalkozását nem viszi sikerre. 

 

Ha uralja a születést, a jellemet felruházza mindazzal a jóval, amit nyújtani tud, 

feltéve, hogy a Naphoz képest, saját pályáján és napszak szerint kedvezően 

helyezkedik el, amint majd el fogom magyarázni. Ha azonban ellenkezőleg áll, 

mindenféle nemkívánatos dolgot hoz. Ha magasan áll, és egy jótevő planéta 

kapcsolódik hozzá, hatásai mind kedvezően nyilvánulnak meg, feltéve, hogy a jótevő 

planéta pályájának csúcsán jár, mert ha a legalján található, a jótétemény csekély lesz. 

Ha kártevő kapcsolódik hozzá, és mindketten jól állnak, győzelmet jelent és 

hihetetlen zsákmányt, ha viszont a baljóslatú planéta gyenge, csupa nemkívánatos és 

közönséges dolgot hoz rá szégyennel és gyalázattal. Mindezt a Születések könyvében 

fogom elmagyarázni. 

 

Ha a születést egyedül határozza meg, a szülött egyenes termetű lesz, közepesen sötét 

arcszínű, jámbor, önmagán uralkodó, erős, ezen kívül göndör fekete hajú, szőrös 

mellkasú lesz, szemei se nem kicsik, se nem nagyok, és túlteng benne a hidegség és 

nedvesség. Mindez igaz abban az esetben, ha a Szaturnusz hajnali, mint azt majd 

kifejtem. Ha azonban alkonyi, nyeszlett lesz, haja nem göndörödik, természete pedig 

hideg és száraz. Általánosságban azt jelzi, hogy az újszülöttnek csúf alakja és arca 

lesz, testén dús szőrzettel, orrcimpái és ajkai vastagok, fogai nagyok, testszaga erős. 

 

A testben hozzá tartoznak a csontok, lép, jobb fül, húgyhólyag és az epe. Sajátos 

betegségei az elmebaj, értelmi fogyatékosság, remegés, féloldali bénulás, pestis, 

vérzékenység, lepra, a láb megbetegedései, a hosszan elhúzódó betegségek, valamint 

minden hideg, száraz betegség, melyet hideg és száraz idő okoz. Az emberélet 

szakaszai közül övé az öregkor és a vég. 
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Égtája a kelet, színárnyalata a fekete és a füstszínű. Napja a szombat és szerdát 

megelőző éjszaka, és ezek első és nyolcadik órája. 

 

Az ábécé betűi közül a ש sin, ע ajin és פ pé, némelyek szerint a נ nun is hozzá tartoz ik. 

Szigilluma a §. 

 

Legnagyobb éveinek száma 465, a nagyobbaké 57, a közepeseké 43 és fél, a kisebb 

éveinek összege pedig 30. Periódusa 11 éves, hatóköre előre és hátra egyaránt 9 fok. 

 

 

 

 

 

 

 

A Jupiter a Szaturnusz alatt található, minthogy a Földről nézve a hatodik szférát 

foglalja el. Meleg és nedves, kiegyensúlyozott természetű. A legkedvezőbb bolygó, 

amely életet jelez, a jólét növekedését, termékenységet, fejlődést, igazságosságot és 

becsületességet. A lélek vegetatív részét képviseli. 

 

Földrajzilag a második öv ura, így Jemen avagy Sába földjéé, továbbá uralja Levante 

földjét, azaz Szíriát és Mesiát. A népek közül a perzsáké és babilóniaiaké, az emberek 

közül pedig a bírák, tudósok és Isten szolgái, a jámborak, nemesek és igazak jelölője. 

 

Az ásványvilágból neki jut az ón, a jácint, a sáfrányszínű és fehér kövek, a zafír és az 

ónix, a hegyikristály, valamint minden csillogó, feldolgozható fehér kő. Hozzá 

tartoznak az imaházak, a szent és rendezett helyek. 

 

Állatai a hasított patájúak, mint a juh és őz, minden szép küllemű állat, amelyik nem 

sokat árt. A szárnyasok közül övé a páva, csirke, galamb és minden magevő madár, 

mely hasznára van az embernek. A csúszómászók közül pedig azok tartoznak hozzá, 

amelyek hasznosak és nem ártalmasak, mint például a selyemhernyó. 

 

Növénye a dió- és mandulafa, pisztácia, fenyőmag, bab, és általában minden, aminek 

el kell távolítani a héját, hogy megehessük, valamint a búza, árpa, borsó és rizs. A 

virágok közül övé az albahar, jázmin, majoránna és hasonlók. A gyógyfüvek közül 

mindazok, amelyek főzete jó illatú és zamatos, mint az édeskömény és aloé, kámfor, 

pézsma, cukor, ámbra és effélék. Öltözéke jó minőségű: ilyenek a pamutholmik és 

finom köpönyegek. 

 

Ami az emberi természetet illeti, nagyrabecsülést, igazságosságot, hitet, szerénységet, 

jó hírnevet, nemesszívűséget mutat, bátorságot kimondani az igazat, megbízhatóságot 

az egyezségek megtartásában, mosolygós arcú embert, aki szereti a jót és viszolyog a 

gonosztól. Rendesen ellene van minden olyan cselekedetnek, mely nincs összhangban 

a törvénnyel és az igazsággal. Szereti mondandóját bő lére ereszteni, és törekszik 

kivívni embertársai elismerését. Legtöbb gondolata arra irányul, hogy vagyont 
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szerezzen és halmozzon fel, és hogy minden törekvését siker koronázza, feltéve, hogy 

törvényes a dolog. Jogtudományt és álomfejtést kíván tanulni és egyházi szolgálatba 

lépni. 

 

A gyermekeket és unokákat is jelöli, és általában szerencsét, kegyet és 

megtiszteltetést ígér. Minden tiszteletreméltó dolgot jelez a szülött számára, ha 

egyedüli vezérbolygó a képletben, és ellenkezőleg, ha nem rendelkezik méltósággal. 

A vele pillantással vagy testileg kapcsolatba kerülő bolygók, ha kártékonyak, 

csökkentik jótéteményét, vagy, ha jótékonyak, növelik. 

 

Ami a külsőt illeti, vonzó megjelenést ad, ha hajnali, rózsás fehér színnel, gyér hajjal 

és szép szemekkel. Minden tettében nagyszerű ember, meleg és nedves 

temperamentummal. Ha alkonyi, egyenes tartást ad, de arcszínének fehérsége nem 

lesz tökéletes, haja pedig nem fog göndörödni, hanem éppen hogy kopasz lesz, 

továbbá temperamentuma nedvesebb. Általában nemes gondolkodású, jó szándékú, 

kellemes külsejű személyt mutat tekintélyes szakállal és gyér hajjal. 

 

A szervek közül hozzá tartozik a máj, a bal fül, a bordák és a vér. Jellemző betegségei 

az enyhe és hamar múló bajok. Az emberéletben a felnőtt- és aggkor közötti szakaszt 

uralja. 

 

Színe a fehér, zöld és sáfránysárga, illetve az épp megfelelő, és általában a szép, 

élénk árnyalatok. Égtája az észak, napja csütörtök, éjszakája a hétfőre virradó, 

ezeknek első és nyolcadik órája. Betűi a ח hét, ס számeh és ב bét. Szigilluma a ¦.  

 

Legnagyobb éveinek száma 428, nagy éveié 79, a közepeseké 45 és fél, a kisebbeké 

pedig 12. Periódusa 12 éves, hatóköre pedig 9 fok mindkét irányban. 

 

 

 

 

A Mars meleg és száraz, tüzes, kártevő és szélsőséges természetű bolygó. Pusztulást, 

ínséget, tűzvészt, forradalmat, vérontást, öldöklést, háborút, párbajt, csapást és 

szakadást jelez, továbbá általában mindazt, ami nem a szokásos állapotában és 

formájában található. Az emberi képességek közül az indulat felett uralkodik. 

 

A földrajzi övek közül a harmadik tartozik hozzá, például Egyiptom és Alexandria. 

Jelzi Anglia lakóit és mindazokat, akik a tüzet imádják. Az emberi osztályok közül a 

katonákat és azok parancsnokait, a fémműveseket, a patkoló- és fegyverkovácsokat 

jelzi, továbbá azokat, akik vért ontanak, a pásztorokat és az ezekhez hasonlókat. 

 

Az ásványok közül hozzá tartozik a vas, vörösréz, kén, nafta, kristályüveg, minden 

harci eszköz és a vörös kőzetek. Ezzel összhangban jelzi az erődöket, tornyokat és 

tűzhelyeket. 
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A vadállatok közül hozzá tartoznak a hiénák, kutyák és nagymacskák, a madarak 

közül pedig a héja vagy sólyom. A csúszómászók közül a veszélyeseket jelzi, mint a 

kígyó, skorpió és mindazok, amelyeknek a mérge halálos. 

 

Az ő növényei a tövisbokrok, mint az albazam nevezetű, amely egy festésre használt 

faféle, továbbá a pórsáfrány, festőbuzér, minden szúrós növény, a bors, mustár, 

kömény, retek, hagyma és alsadab, azaz ruta. A neki megfelelő gyógynövények a 

levendula, indiai jalapa, spenót, narancsvirág-víz, gyermekláncfű, szíriai szulák, 

szemvidítófű, útifű, továbbá mindenféle növény, amely azonnali fájdalmat okoz, és 

amelynek íze maró, csípős és kellemetlen. Fűszernövényei a narancsmenta és sáfrány. 

Jelzi a nyúl- vagy cobolyprémből készült öltözéket, és mindazokat, melyeket 

karmazsinnal festenek. 

 

Az emberi természetben jelzi az igyekezetet, erőt, győzelmet, kitartás, veszekedést, 

harcot, zsákmányolást, dühöt, sértést, átkot, hazugságot, vádolást, bujálkodást, 

arcátlanságot, ígéretszegést, rágalmat, törvénysértést, lopást, mindenféle gaztettet, 

kegyetlenséget és fájdalomokozást. Mindezeken túl jelzi az egyik helyről másikra 

történő vándorlást, a kockázatos helyzetekbe keveredést, az emberek kínzását, 

verekedést, bebörtönzést, fogságba ejtést, rablást, alagútfúrást, zártörést és a rejtett 

dolgok napvilágra hozását. 

 

Általánosságban, minden dolog, amit jelez, káros, és nincs benne semmi jó. Hozzá 

tartoznak továbbá a fivérek, a bajkeverők, jelzi a köldökzsinór elvágását és a vetélést, 

mindenféle hirtelen bekövetkező baljós eseményt, pusztulást és rombolást. 

 

Ha a születésben uralkodóként méltóságban található, megadja mindazt a jót, amit 

tud, feltéve, hogy erős és jótevőkkel áll aspektusban. Ha nincs méltóságban, és 

kártevő aspektusában található, ellenkező értelemben hordoz jelzéseket. Ha hajnali, 

az újszülött magas lesz, világos, ám kissé vöröses bőrű, és szőrös testű; ha viszont 

alkonyi, alacsony termetet jelez, vörös ábrázatot, kerek arcot, kis szemeket, vörös, de 

nem göndör hajat, és száraz temperamentumot. Általában pirospozsgás arcszínt, 

macskaszemeket és rút testfelépítést jelez, valamint a szülött arcán kiütések és 

himlőhelyek találhatók, a cselekvésben pedig energikus, veszekedő és szenvedélyes. 

 

A hozzá tartozó szerv az epehólyag, a jobb orrlyuk, az inak, a vese, a nemi szervek, 

ehhez járul a vörös epe és az artériás vér. Idetartozó betegségek és tünetek a malária, 

váltóláz, a vérző kelések, a remegés, téboly, a zúzódások és égések. Az emberi korok 

közül hozzá tartozik a felnőttkor. 

 

Színe a sötétvörös. Égtája a nyugat, a hozzá tartozó nap a kedd, a szombati nap előtti 

éjszakát uralja, és az ő órái az első és nyolcadik. 

 

Az ábécé betűi közül övé a צ cádi, ק kof és י jod. Szigilluma a ¥, viszont mások 

másképpen gondolják. 
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A legnagyobb éveinek száma 264, a nagyobbaké 66, a közepeseké 40 és fél, a 

kisebbeké pedig 15. A periódusához 7 év tartozik, a hatóköre pedig előtte és utána 

egyaránt 8 fok. 

 

 

 

 

 

A Nap mérsékelten forró és száraz. Egyaránt lehet jótékony vagy ártó, tehet jót vagy 

rosszat. Hozzá tartozik a tisztaság és az érzékelő lélek. 

 

Övé a negyedik öv, Babilónia, Irak és Izrael földje, a nemzetek közül az edomiták, 

törökök és az arab félsziget lakói. Az emberek között megfelelői a királyok, 

fejedelmek, miniszterek. A föld ásványai közül övé az arany, a drágakövek, mint a 

gyémánt, a vörös só, a markazit, melynek vöröse aranyban játszik, a hematit és 

minden szikrázó kő. A helyek között hozzá tartoznak a nemesi kúriák és királyi 

paloták. 

 

Élőlénye az ember, ló, oroszlán, nagytestű juh és bárány, a szárnyasok közül a 

szakállas keselyű és karvaly, és övéi a nagy és emberre veszélyes hüllők. 

 

A fák közül hozzá kerül a datolyapálma, szőlő, olajfa, alma-, eper-, cseresznye-, 

birsalma- és fügefa, valamint a rózsa, vörösbab és selyem. Az illatos növények közül 

képviseli a nárdust, az örökzöld balkáni tölgyet, akácot, valamint minden meleg 

jellegű és csípős fűszert és keveréket. 

 

A nemes tulajdonságokat általánosságban uralja. Az emberi természetben hozzá 

tartozik a tudás és értelem, fenség, szépség, bátorság, becsvágy, gazdagság utáni 

vágy, bőbeszédűség, talpraesettség, és övéi a túlzott vágyak. A mesterségek közül az 

arany- és ezüstműveseket, koronakészítőket uralja. Mindezek mellett a törvények és 

szabályok jelölője, a társadalom egységéé, valamint az apáé és a középső fivéreké. 

 

Természete erejének megfelelően nyilvánulhat meg, ha ugyanis egyedüli vezérbolygó 

a képletben, a szülött kövér és fehérbőrű lesz, közepes méretű szemekkel, ritkás hajjal 

és méltóságteljes megjelenéssel. 

 

Testileg a szív, nappal a jobb szem, éjjel a bal, az agy, az artériák és általában a jobb 

testfél tartozik hozzá. Jelöli még a vörös epét és a szájban kialakuló betegségeket. Az 

ember életében a felnőttkort uralja. 

 

Színe a tiszta piros és a sáfránysárga. Jellegzetes íze a fűszeres. Égtája a kelet, betűje 

az א álef, ד dálet és ל lámed. Szigilluma a ¢. 

 

Napja a vasárnap, éjszakája a csütörtökre virradó éjjel, ezeknek első és nyolcadik 

órája. Legnagyobb éveinek száma 1460, nagy éveié 120, a közepeseké 39 és fél, a 

kisebbeké pedig 19. Periódusa 10 év tartamú, hatóköre 15 fok mindkét irányban. 
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A Vénusz hideg és nedves, vizes, jótevő és mérsékelt bolygó. Jóindulatú bolygó, és a 

vágyakozó lelket, a termékenységet és a növekedést képviseli. 

 

A földrajzi övek közül hozzá tartozik az ötödik, benne Ibéria, valamint Edom egy 

része. Jelzi az arabokat és a muszlim vallásúakat. Az emberi osztályok közül ő 

képviseli a fiatal fiúkat, a kasztráltakat, a nőket, színészeket, zenészeket és költőket. 

 

Alája tartozik mindaz, ami a Föld belsejében található, a sárgaréz, lazúrkő, 

magnézium, mínium, ammóniák, a kénes sók, auripigment, továbbá mindenféle dísz 

és női csecsebecse. Hozzá tartozó helyek a kertek, gyümölcsösök, mirtuszligetek és 

virágos mezők, női lakosztályok, tavernák és az ágyak. 

 

Az állatok között jelzi a szarvast, a gazellákat és minden kecses állatot, a madarak 

közül pedig a fogoly, galamb, gerle és veréb. A csúszómászók között övéi a pókok és 

a hangyák, valamint a békák. 

 

A növények között az almát, a gránátalmát, valamint az összes jó illatú és ízletes 

gyümölcsöt jelzi. Hozzá tartozik a balzsam és minden, ami kellemes aromájú, 

zamatos és olajos. A ruhák közül jelzi az összes hímzett és csinos öltözetet. 

 

Az emberi természetben ő képviseli a rendezettséget, a barátságot, a nevetést, a 

játékosságot, a vidámságot, a táncot, a kellemes beszélgetést, a szeretetet, a 

bujaságot, a kockajátékot, a bőkezűséget, a nagylelkűséget, a bármilyen irányban 

érzett túlzott vágyat, a hamis tanúságot, a részegeskedésre való hajlamot, a 

természetes és természetellenes nemi kapcsolatot, a vásárlási mániát, és hozzá 

tartozik az igazságszolgáltató és szent helyek tisztelete. A foglalkozások közül jelzi 

mindazokat, amelyek festéssel és varrással kapcsolatosak. Jelzi az evést-ivást, az 

anyát, a lánygyerekeket és a húgokat. 

 

Természete a születésben erőssége szerint nyilvánul meg az adott személyben, 

hogyha ugyanis egyedül uralja a születést, és hajnali, az újszülött húsos és fehér bőrű 

lesz, alkata csinos, szeme fekete, termete magas. Ha viszont alkonyi, akkor a szülött 

alacsony, nem teljesen tiszta fehér arcszínű, nem göndör hajú és kopaszodó lesz. 

Általában olyan személyt jelez, aki jó kiállású, kerek arcú, fekete szemű és 

mosolygós. 

 

Az emberi test részei közül a hús, a velő, a máj és az ondó tartozik hozzá, valamint az 

összes testnedv. A betegségek közül ő képviseli mindazokat, amelyek a lágyékot és a 

nemi szerveket érintik. Az életkorokat tekintve hozzá tartozik a serdülőkor, általában 

a tizenhárom éves kor után. 
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Övé a fehér és a kissé zöldes árnyalatú színek, az édes, enyhe illatok és ízek. Az 

égtájak közül ő képviseli a keletet, az ábécé betűi közül pedig a ט tét és a ד dálet 

tartozik hozzá. Szigilluma a ¤. 

 

A napok közül övé a péntek, ő uralja a keddi napot megelőző éjszakát, ezek első és 

nyolcadik óráját. Legnagyobb éveinek száma 1150, nagyobb éveié 82, a közepeseké 

45, kisebb évei száma pedig 8. A periódusához 8 év tartozik, hatóköre előtte és utána 

egyaránt 7 fok. 

 

 

 

 

 

 

A Merkúr vegyes és változó természetű, mivel a többi bolygó, valamint az alakok 

természete szerint változik. Önmagában némileg a hidegség és szárazság felé húz. Az 

emberben a lelket és az értelmet képviseli. 

 

A hozzá tartozó földrajzi övezet a hatodik, így Gók és Magóg népei, valamint az 

indiaiak tartoznak alája. Az emberek közül jelzi a bölcselőket, tudósokat, doktorokat, 

írnokokat, matematikusokat, földmérőket, kereskedőket, a vésnököket és festőket. 

 

A fémek és ásványok közül övé a higany és mindenféle érme és vésett kő. Uralja a 

piacokat, iskolákat, műhelyeket, forrásokat és folyókat. 

 

Az élőlények közül képviseli az embert, rókát, vadszamarat, és minden ugrabugráló 

állatot. A madarak között övé a seregély, de ide tartoznak a méhek és minden gyors 

röptű madár. A csúszómászók közül a férgeket képviseli. 

 

A hozzá tartozó fafajták a citrusfélék, a gránátalma- és diófa, övé a nád, gyapot és 

len, valamint a különféle gyanta, gyömbér, a gandabadastar, amely egy angliai 

halfarkú állat heréje, ezen kívül a morzsika, fahéj, kapotnyak, citromfű, kurkuma, 

alsitrag, tárnics és minden fanyar ízű növény. Az öltözékek közül a hímzett 

vászonruhákat jelzi. 

 

Az emberi természetben ő képviseli a beszédet, gondolkodást, műveltséget, 

bölcsességet, a csillagok ismeretét, jövendőmondást, mindenféle varázslatot, 

ékesszólást, kifejezőkészséget, pergő nyelvet, előadókészséget, költői vénát, titkok 

ismeretét és prófétai képességet. Ezen kívül jelzi még a könyörületet, kedvességet, a 

rossz kerülését, zenei tehetséget, apró dolgok kedvelését, kereskedői vénát, 

vitaképességet, trükközést és csalást, valamint hamisítást. 

 

Az általa jelzett ember mindenféle ügyességben jártas, tettrekész, szívesen keresi meg 

és herdálja el a pénzt. Jelzései az egyéni születéstől függően változnak. Jelzi még az 

öccsöket, és természete a születésben elfoglalt méltóságától függően jelenik meg. 

Amikor egyedül ő uralja a születést, és hajnali, az újszülött alacsony, kicsiny fejű és 
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gyönyörű szemű lesz. Ha viszont alkonyi, akkor se nem világos, se nem sötét arcszínt 

ad, soványságot, gombszemeket, és a természetben a szárazság uralkodik. 

 

Általánosságban olyan személyt jelez, akinek széles homloka, méretes orrlyuka van, 

szikár, szakálla gyér, ujjai hosszúak, és a gondolat és tanulás embere. A testrészek 

közül hozzá tartozik a nyelv, a száj és az idegek, valamint részt vesz a vér feletti 

uralomban. Jellemző betegségei lelki eredetűek, mint a szorongás, levertség és 

üldözési mánia. Az életkorokból a gyermekkor az övé. 

 

Színe a kék, valamint mindenféle kevert szín. Íze a savanykás, a hozzá tartozó égtáj 

pedig az észak. A betűk közül övé a ו váv, ת táv, ר rés és a מ mém, valamint a 

mellékjelek. Szigilluma a £. 

 

A napok közül a szerdát uralja, a vasárnap előtti éjszakát, ezeken belül az első és 

nyolcadik órát. Legnagyobb éveinek összege 460, a nagyobbaké 76, a közepeseké 48, 

a legkisebb éveinek száma pedig 20. Periódusához 13 év tartozik, hatóköre pedig 

mindkét irányban 7 fok. 

 

 

 

 

 

A Hold hideg és nedves, de van benne némi melegség, így minden testet penészessé 

és korhadttá tesz. Mikor a Nappal szemben áll, beérleli a gyümölcsöket. Hozzá 

tartozik az életerő. 

 

A földrajzi övek közül a hetediket fedi le, amely a lakható világ határa, ahol a 

tsabuma nép él. Az emberek között a hajósokat, utazókat, hírnököket és a szolgákat 

jelöli. 

 

Az ásványok közül övé az ezüst, a hegyikristály, az ónix és a mész, valamint hozzá 

tartoznak a tengerek, folyók és tavak. 

 

Az állatok közül alája tartoznak az öszvérek, szamarak, marhák, nyulak és a halak, a 

madarak között pedig minden fehér színű, miként a hüllők esetében is. 

 

A növények esetében ő uralja a patakmenti fűzfát, az őszibarackfát, a hagymaféléket, 

a tököt, görögdinnyét és uborkát, valamint övé az alkarpa vagyis fahéj, a bors, a 

babér, és úgy általában mindenféle hideg és nedves, sós ízű növény, és amelynek 

enyhén zöldes fehér színe van. A fűszerek közül hozzá tartozik a galangal. Jelöli a 

ruhákat és köpönyegeket. 

 

Az emberi jellemvonások közül övé a túlérzékenység, a képzelgés, a feledékenység, a 

félelem, a közöny, a titkok felfedezése, az élvhajhászás, a győzelem, a varázslatokban 

való jártasság, az elbeszélő képesség, a kétértelmű taktikázás, a hamis rágalom és a 

falánkság. Hatása általában az egyéni emberi természet szerint módosul. Jelöli a 
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szoptatós időszakot, az anyát, a nagynéniket, nővéreket, az asszonyokat és minden 

állapotos nőt. 

 

Természete a születésbeli elhelyezkedésnek megfelelően fog megnyilvánulni, így ha 

egyedül uralja, a szülött egyenes testtartású lesz, fehér arcszíne némi sárga árnyalattal 

keveredik, arca kerek, szemhéjai szinte összeérnek, mozdulataiban és járásában sietős 

lesz. Amikor növekedő, világosabb bőrszínt jelöl, amikor viszont csökkenő, 

sötétebbet. 

 

A testrészek közül nappal a bal szemet, éjszaka a jobbat, a tüdőt, a torkot, a gyomrot, 

a méhet, és általában az egész test bal oldalát jelöli. Azokat a betegségeket mutatja, 

amelyek a nyálka túltengéséből adódnak. Az életszakaszok közül a csecsemőkor és a 

szoptatás ideje tartozik hozzá. 

 

Színe a szürke és a zöld, íze a sós, iránya a délnyugat. Az ábécé betűi közül övé a ז 

zajin és ע ajin. Szigilluma a ¡. 

 

Napja a hétfő, éjszakája a pénteket megelőző, és ezek óráiból az első és a nyolcadik. 

Legnagyobb éveinek száma 520, a nagyoké 108, a közepeseké 39 és fél, a kisebb 

éveinek összege pedig 25. Összesen 9 esztendőnyi periódus tartozik hozzá, hatóköre 

12 fok mind előtte, mind utána. 

  


