Barabás Erika:

A KARMA ÉS AZ EMBERI KAPCSOLATOK
A „karma”, mint fogalom, ma már Magyarországon is elterjedt a köztudatban, de néhány dolgot
elöljáróban szeretnék erről szólni, mielőtt bemutatnám a példa horoszkópokon, mit is jelent ez az
emberi kapcsolatokkal összefüggésben.
A karma röviden és leegyszerűsítve azt jelenti, hogy minden ember meghatározott céllal és
feladatokkal születik a földre, amelyek a lélek fejlődését szolgálják. Ehhez elengedhetetlenül
szükséges, hogy lelkünk földi testben tapasztalatokat gyűjthessen. A reinkarnáció folyamán minden
egyes újjászületéssel lehetőségünk nyílik arra, hogy az előző életeinkben megoldatlan feladatoknak
újra nekiveselkedhessünk, szellemi, érzelmi és fizikai értelemben is, tehát a születési horoszkóp,
vagyis a radix képlet megmutatja, milyen utat kell ahhoz bejárnunk jelenlegi életünkben, hogy lelkünk
fejlődhessen, s a megfelelő irányban haladhasson a tökéletesedés útján.
A földön a tér és az idő fogalma meghatározó, nem véletlenül születünk akkor, amikor és oda,
ahová, mindez egyfajta karmikus szükségszerűség, amelyet már születésünk előtt lelkünk elfogadott,
hiszen ez szolgálja fejlődésünket. Fizikai testünk, szellemi és érzelmi adottságaink, tulajdonságaink,
képességeink és meghatározó emberi kapcsolataink is részei az egyetemes tervnek, az emberiség
felemelkedésének, tökéletesedésének, ebben mindannyiunknak a magunk lehetőségei szerint el kell
végeznünk feladatainkat. A lélek érettségétől függ, ki milyen nehéz, vagy éppen könnyű feladatokat
vállal jelenlegi életére. Ezért a legfontosabb, hogy a születési időt be kell pontosítani, mielőtt az
elemzést elvégeznénk.
Radix horoszkópunk, amely tulajdonképpen egy térkép, hozzásegít minket ahhoz, hogy megismerjük
önmagunkat, s vállalt feladatainkat, hiszen mindannyiunkban felmerül a kérdés, főként krízishelyzetek
esetében (betegségek, családtagok elveszítése, balesetek, stb.): „miért éppen velem történik
mindez?”.
Az asztrológus a születési képlet - a térkép „iránytűje”, másképpen fogalmazva a GPS, aki a
horoszkópban megjelenő különböző tájékozódási pontok felismerése alapján hozzá tudja segíteni a
szülöttet ahhoz, hogy megismerje önmagát, s hogy a képlet „térképén” megtalálja a helyes
útirányokat, amelyek a kiegyensúlyozott életvitelhez szükségesek. Tisztában kell tehát lennünk azzal,
kik vagyunk és miért vagyunk itt a földön jelenlegi életünkben.
A horoszkóp karmikus elemzése nagyon nehéz feladat és lényege a szintézis, tehát az ábra
összeolvasása, amelynek elsajátításához sok tapasztalat és gyakorlás szükséges.
Karmikus életfeladataink megvalósításához szükségünk van az életünkben megjelenő emberi
kapcsolatokra, hiszen a legmeghatározóbb kapcsolatok, például a vérségi kötelékek, illetve a
párkapcsolatok segítenek minket a vállalt karmikus terhek ledolgozásában és mi is segítjük ebben
embertársainkat.
Egy család történetét szeretném elmesélni, akiknek horoszkópját példaként fogom most bemutatni
ahhoz, hogy könnyebben érthető legyen, mennyire fontosak emberi kapcsolataink a karmát illetően.
Férjről és feleségről, illetve két gyermekükről van szó.
A férfi és a nő első házasságban élnek egymással, sok éven át küzdöttek azért, hogy gyermekük
lehessen, de ez sem természetes, sem mesterséges úton nem sikerült. A nő negyvenhét éves volt, a
férfi negyvenkilenc, amikor a hatodik mesterséges megtermékenyítés során a teherbeesés
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megtörtént, de sajnos a fiú ikertestvérek (ketten) koraszülötten jöttek világra, genetikai
rendellenességgel, a köznyelvben „vízfejűség”-nek nevezett problémával. Ilyen esetben az agyvíz
nem tud megfelelően áramlani, ezért a születés után úgynevezett söntöt helyeznek be a gyermekek
fejébe, amely a szívburkon, vagy a hashártyán átvezetett csatornán keresztül az agyvíz áramlását
elősegíti.
Ez azonban nem volt egyszerű. Az ikrek első életévüket kórházban töltötték, légzési nehézségekkel
és szemproblémákkal küzdöttek, illetve az ikerpár idősebbik tagjának a sönt elvezető csatornája sem
volt megfelelő, ezért őt többször megoperálták. A két gyermeket összesen tizenkétszer műtötték egy
év alatt, de az idősebbiknél sokkal több egészségi probléma adódott, mint a fiatalabbnál.
Az édesanya a két gyermek ellátása miatt munkahelyén dolgozni nem tudott, felmondott és éjjelnappal a kisfiúk mellett volt, az édesapa pedig mindvégig rengeteget dolgozott. Az orvosok nem
bíztatták a szülőket azzal, hogy a gyermekek egyáltalán életben fognak maradni, de minden tőlük
telhetőt elkövettek ennek érdekében, így aztán, s az édesanya teljes önfeláldozásának és
gondoskodásának köszönhetően a két kisfiú életben maradt és lassan, de fejlődni kezdtek.
Mindeközben folyamatos ellátást igényeltek még éjszakánként is, a sönt nem megfelelő működése
miatt szinte minden éjjel fejgörcsökkel és hányással küszködtek két éves korukig. Időközben az
idősebb kisfiút műtötték sérv és orrmandula probléma miatt is.
Amikor a gyermekek betöltötték a második életévüket, édesapjukat (magas társadalmi pozícióban
lévő emberről van szó), a rendőrség hajnali rajtaütéssel az otthonában letartóztatta és a család
vagyonát elkobozták. A feleség idős szüleivel él együtt a család, mindezt ők is átélték és az érzelmi
trauma hatására (rajtaütés, vagyonelkobzás, stb.) a nagypapa szívinfarktust kapott, az nagymama
pedig elesett a konyhában és combnyaktörést szenvedett. Az asszonynak tehát a két beteg gyermek
ellátása mellett még idős szüleit is ápolnia kellett, illetve a börtönben lévő férj jogi védelmét és
látogatását is meg kellett szerveznie egyedül. Mindezt napi három-négy órás alvással és saját
szükségleteinek teljes háttérbe szorításával megtette. Az édesapa a börtönben (szívritmus
szabályozója van) rosszul lett, kórházba került és majdnem meghalt, végül megmentették az életét, de
cukorbetegsége és szívbetegsége súlyosbodott. Eközben a feleség önfeláldozó segítségnyújtása
eredményeképpen a gyermekek fejlődni kezdtek, rosszulléteik ritkultak, a férjet pedig kiengedték a
börtönből, házi őrizetbe került. Munkahelyét és teljes vagyonát elveszítette.
Miért történt mindez, mire tanítja a karma, a sorsszerűség ezzel a sok teherrel a családot?
Első lépésként át kell tekintenünk az édesanya, a feleség születési képletét. Mit rontott el előző
életeiben, amiért most vezekelnie kell?
A feleség születési ideje és helye: Budapest, 1963. március 21. 07 óra 30 perc.
A horoszkóp karmikus értelmezése kissé eltérő a hagyományos összefoglalástól. A karma asztrológus
egyenlőtlen házrendszerrel dolgozik, én magam a placidusi házrendszert tartom erre a
legmegfelelőbbnek.
Mivel csupán egy óra áll rendelkezésemre az egész család karmikus horoszkópjának bemutatásához,
sajnos az áttekintést korlátoznom kell a legfontosabb karmikus összetevőkre, ennél sokkal többet árul
el egy horoszkóp az emberről, de most nincs időm a teljes szintézisre, azonban a lényegesebb
összetevőkből is kiderül, miért is került ilyen nehéz helyzetbe a család. Tehát elnézést kérek tőletek
azért, hogy most a teljesség igénye nélkül fogom nektek bemutatni őket, igyekszem azonban a
legtöbbet elmondani, ami egy órába belefér.
Első lépésként áttekintjük, mennyire harmonikus a képlet, tehát a horizontális tengelytől, vagyis az
Asc-Dsc tengelytől tekintve felül, vagy alul helyezkedik-e el több bolygó. Az asszony képletében a
felső, vagyis a nappali oldal a hangsúlyos, ő tehát olyan személy, akinek nagyon fontos, hogy
cselekedeteivel a külvilág elismerését kivívja, eredményeit értékeljék.
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A következő lépés, hogy megnézzük, a vertikális tengely, tehát az IC-MC tengelytől tekintve jobb,
vagy bal oldalon helyezkedik-e el több bolygó a képletben. Ez esetben a bal oldal hangsúlyos, ami azt
jelenti, hogy a szülött nem enged beleszólást a dolgaiba, önállóan kíván cselekedni.
Ezután megnézzük az elemi és minőségi felosztást, ennek értelmében a szülött jelenlegi életében
dominánsan vizes alkatú, tehát elsősorban érzelmei vezérlik cselekedeteit és rendkívül érzékeny,
labilis lelkiállapotú.
Fontos megértenünk, a tengelyek végén található nyilak miért mutatnak egy bizonyos irányba, az
Aszcendens felé, illetve az MC felé. Azért, mert ebben az irányban kell fejlődnünk.
A szülött képletében az IC a Rák jegyében helyezkedik el, tehát karmikus terheket hordoz a családi
élettel kapcsolatban, előző életeiben ezt a területet valamiképpen elhanyagolta, de csakis azért
juthatunk erre a megállapításra, mert levezetjük az IC uralmi láncát. A Rák IC uralkodó bolygója a
Hold, amely a X. házban található, a Vízöntő jegyében, amelynek hagyományos uralkodó bolygója a
Szaturnusz szintén a Vízöntőben, domiciliumban, vagyis saját uralmi jegyében, a 11. házban van. Itt
az uralmi lánc csúcsa az IC-től levezetve, tehát arra a megállapításra juthatunk, hogy a szülött előző
életeiben valamiféle közösségi tevékenységet végzett, hivatását kötelességtudóan végezte és
protezsált másokat is, hiszen a Szaturnusz, mint az uralmi lánc csúcsán található bolygó uralomban
van, e feladatokat a szülött sikeresen elvégezte.
Ugyanakkor a Leszálló Holdcsomópont helyzetéből is ugyanerre a következtetésre juthatunk, hiszen a
Leszálló Holdcsomópont is a Bak jegyében a X. házban van, amely az egyik legfontosabb karma
jelölőként megmutatja, hogy előző életeiben milyen feladatokat végzett el sikeresen avagy
sikertelenül, ebben az esetben sikeresen, hiszen a Felszálló Hcs. uralkodó bolygója szintén a
domicilumban lévő Szaturnusz. Itt le is zárul a Leszálló Holdcsomópont elemzése, hiszen ennek
uralkodó bolygója saját jegyében uralomban van. Tehát a szülött korábbi életeiben hivatásának élő,
korrekt, megbízható személy volt, azonban nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az előző
életek vizsgálatakor a karma jelölők mindig utalnak az érintett állatövi jegyek és tengelyek nem
fejlődésorientált megélésére (!!!), erről tavalyi előadásom során részletesen már beszéltem. Vagyis
a szülött célja előző életeiben a Bak jegyének nem fejlődésorientált megnyilvánulása volt, konkrétan a
presztízs megszerzése, a külvilág elismerésére való törekvés. A társadalmi rang és pozíció mintegy
önigazolást jelentett számára, minél magasabbra jutott a ranglétrán, annál elégedettebb volt.
Továbblépünk és a Descendens tengelyre tekintünk, amely a Skorpió jegyére mutat. A szülött
személyisége, karaktere tehát rendkívül domináns és erőteljes volt előző életeiben. A Dsc. tengely a
VII. ház csúcsa, vagyis a kivetítések házáé, ahol társunk tükröt tart nekünk, párunk, társunk
karakterében meglátjuk korábbi életeinkben megélt személyiségi gyengeségeinket vagy éppen
erősségeinket, ebben az esetben a gyengeségeket. A Skorpió Dsc. hagyományos uralkodója a Mars
az Oroszlánban a bolygók hierarchikus rendszerében erőben van és a IV. házban helyezkedik el. A
szülött tehát erős egyéniségű, zsarnoki természetű ember volt korábbi életeiben, tovább folytatva az
uralmi lánc vizsgálatát pedig megállapíthatjuk, hogy az Oroszlánban lévő Mars uralkodója a Nap,
amely a Kos jegyében a 12. házban áll a Dsc. uralmi láncának csúcsán, együttállásban a Jupiterrel,
vagyis a szülött korábbi életeiben irányítói, vezetői feladatokat látott el és ezek rendkívül magas
pozícióba juttatták.
Mivel korábbi életeinket az előző évszázadokban éltük, amikor a földbirtokos arisztokrácia és a nagy
történelmi világvallások kéz a kézben uralták az emberek sorsát, biztosak lehetünk benne, hogy
szülöttünk esetében a Jupiter vallási vagy politikai, vagy valamiféle ezekkel a fogalmakkal összefüggő
rangot, megbecsülést jelképez.
Röviden ennyit tudunk összefoglalni a szülött korábbi életeiről, noha folytathatnánk tovább a
szintézist a fényszögek és állócsillagok hatásának vizsgálatával, időkorlátaim miatt szűken
összefoglalva ennyit elegendő tudni a hölgy előző életeiről.
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Jelenlegi életében az Aszcendense a Bika jegyére mutat, ami azt jelenti, hogy ahogyan idősebbé
válik, egyre fontosabb lesz számára az érzelmi és anyagi biztonság, stabilitás. A Bika Asc. uralkodója
a Vénusz erőben van a 11. házban a Vízöntő jegyében, együttállásban a Szaturnusszal és itt vége is
az Asc. uralmi láncának, ami azt jelenti, hogy a szülöttnek jelenlegi életében is fontos lesz az emberi
kapcsolatok ápolása felelősségvállalással és kötelességtudattal, azonban ebben az életében neki kell
másokat protezsálni, segíteni, hiszen az Asc. uralmi láncáról van szó, vagyis arról, hogyan tudja
megvalósítani a szülött jelenlegi életében a fejlődésorientált Bika megélését.
Mivel korábbi életeinek vizsgálatakor megállapítottuk, hogy a Szaturnusz analógiái fontos tanítói
szerepet töltöttek be a lélekvándorlás folyamatában, vagyis kötelességeit nem hanyagolta el, a
Szaturnusz uralomban van születési képletében, a kötelességtudat és a felelősségvállalás a szülött
személyiségének egyik fontos alappillére és segítője jelenlegi feladatainak vállalásához is. Tehát a
felelősséget vállalni tudja, mert már korábbi életeiben megtanulta.
A Felszálló Holdcsomópont a Rákban a IV. házban önmagáért beszél. Korábbi életeiben nagyobb
hangsúlyt helyezett a hivatására, a társadalmi ranglétrán történő felemelkedésre, a családra kevesebb
ideje, energiája jutott, az ezzel járó feladatokat elhanyagolta, most azonban a családjáért kell élnie és
nem a munkájáért. Ha levezetjük a Rák Felszálló Holdcsomópont uralmi láncát, megint csak a
Holdhoz jutunk el a Vízöntő jegyéhez, azonban a X. házhoz, a hivatás, a küldetés házához, tehát
legfontosabb életfeladata a család, mint hivatás. És máris eljutottunk a Vízöntő Hold urához, a
Szaturnuszhoz, a Felszálló Hcs. uralmi láncának csúcsához, éppen ezért, gondolom több
magyarázatra nem szorul az életfeladatok lényege.
Az embert sorsának útjai mindenképpen az életfeladatok megvalósításához vezeti különféle
nehézségek, akár krízishelyzetek által, ezeken változtatni nem lehet, meg kell élni, fel kell vállalni, el
kell fogadni, mert ezért születtünk a földre, lelkünk ezt választotta, akkor is, ha földi utunk során
terheinket nehéznek érezzük.
Miért született a hölgynek két beteg gyermeke? Történhetett volna-e ez másként?
Természetesen igen. Szülöttünk ugyanis jelen életében negyvenéves koráig ugyanazt az utat járta,
amelyet előző életeiben, de nem volt boldog. Dolgozott, magasra emelkedett a társadalmi ranglétrán
és nem összpontosított a családalapításra. Mivel a lélek érzi, miért is született a földre, hosszabbrövidebb idő után ha fogalmazhatok így, elegünk lesz, nem érezzük magunkat kiegyensúlyozottnak,
valami hiányzik. Mi is hiányzik szülöttünknek? A család, a gyermek. Ha hamarabb döntött volna a
családalapítás mellett és nem a hivatásában elért sikereket hajszolta volna, születhetett volna
egészséges gyermeke. Azonban ő másként döntött, a hivatást választotta. Ha fiatal éveiben,
korábban döntött és választott volna, egészséges gyermeke született volna, de valószínűleg
visszament volna dolgozni és elhanyagolta volna a családi teendőket. Az idő azonban megérlelte
lelkében a döntést, a családalapításra irányuló érzelmi igényt, de olyan helyzetet teremtett, amelyben
szükségszerűen nem hanyagolhatta el gyermekeit és családját, mert a súlyos beteg gyermekek
elhanyagolása a két kisfiú életébe került volna. Tehát szinte rákényszerült, hogy adja fel karrierjét és
éljen a családjának.
Nézzük most a férj születési képletét.
Születési helye és ideje: Budapest, 1960. április 20. 15 óra 00 perc.
A képlet nappali és éjjeli oldala kiegyensúlyozott, a jobb és a bal oldali eloszlás is, tehát a horoszkóp
arányos ebben a tekintetben. Elemi és minőségi felosztás szerint dominál a föld elem, a többi három
elem kiegyensúlyozott, de kevésbé hangsúlyos, mint a föld, tehát a szülött számára nagyon fontos az
anyagi stabilitás, kissé merev, s az anyagi világban való teremtésre összpontosít, makacs, külső
befolyásoknak ellenálló természetű.
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Descendense és Leszálló Holdcsomópontja is a Halak jegyében van (a Leszálló Hcs. a VII. házban),
uralmi láncuk tehát azonos, a Halak hagyományos ura, a Jupiter, a Bakban, a hierarchikus
elrendeződést tekintve esésben, a IV. házban tartózkodott születése idején. Visszakanyarodva a
korábban már említettekre, előző életei nyilván a korábbi évszázadokra tehetőek, ebből azt a
következtetést vonhatjuk le, hogy a reinkarnáció folyamatában rendszerint érdekházasságokat kötött,
vagyis birtok a birtokkal házasodott, illetve bizonyos életeiben vallási hovatartozásának megfelelő
érdekházasságokban élt. Házastársai saját kasztrendszerének, vagy társadalmi osztályának
megfelelően lettek kiválasztva, nem pedig érzelmi alapon köttettek. A Bak Jupiter ura a Szaturnusz
szintén a IV. házban a Bak jegyében található uralomban, itt tehát vége is a Leszálló Holdcsomópont
és a Descendens vizsgálatának, vagyis kötelességeit teljesítette a házasságokban, de soha nem
érzelmi indíttatásból. A presztizs, a vagyon, a magas társadalmi pozíció volt a fontos számára a
családi életet illetően, nem az érzelmek. Ilyen alapon választott házastársat, ennek volt képes odaadni
magát, a Halak analógiájának megfelelően, de ismétlem, a Halak nem fejlődésorientált analógiái
voltak jellemzőek!
Aszcendense és Felszálló Holdcsomópontja is a Szűz jegyében van, jelenlegi életében tehát fontos,
hogy e jegy fejlődésorientált analógiáit élje meg, ebben az irányban kell fejlődnie. A Szűz jegyének
uralkodó bolygója a Merkúr nem meglepő módon a VII. házban található, a Kos jegyében, tehát erős
egyéniségű társra van szüksége, aki irányítani tudja saját életét, ugyanakkor fontos, hogy a szülött,
mint Szűz Ascendensű és Felszálló Holdcsomópontú személy, támogassa, segítse házastársát és
alkalmazkodjon hozzá, a Kos Merkúr pedig őszinte, egyenes kommunikáció szükségességét állítja a
szülött elé feladatként a partner felé. A Kos Merkúr uralkodó bolygója a Mars a Halak jegyében erőben
van a 6. házban, vagyis a mindennapi életben, a hétköznapokban, a teherviselést illetően áldozatokat
kell hoznia, önzetlenül kell cselekednie jelenlegi életében. A Halak Mars ura a Jupiter és máris
visszajutottunk a IV. házban a Bak jegyébe. A Bak Jupiter fejlődésorientált megközelítésben
mindenképpen a családi élet hivatalos felvállalását jelképezi, mégpedig kemény megpróbáltatások
felvállalását, minden erejét latba vetve a családról való gondoskodásban. A Bak Jupiter ura a
Szaturnusz, uralomban a Bakban szintén a IV. házban, tehát szülöttünk képes a terhek viselésére, de
vajon fejlődésorientált módon-e? Természetesen nem, hiszen a Bakban a Jupiter esésben van, föld
elem túlsúlyos szülöttünk, tehát élete korai éveiben nyilván arra fog törekedni, hogy a család
presztízsén ne essen csorba, dolgozik és rengeteg pénzt keres, anyagi védőbástyákat épít a család
köré és törekszik arra, hogy társadalmi szempontból magas szintre jussanak. Csak éppen nem ez az
életfeladat. Ilyenkor jelennek meg a betegségek, mintegy emlékeztetőül, hogy nem jó irányban
haladunk életünkben. Szív és érrendszeri, illetve cukorbetegség jelképezi az önzetlen szeretet
adásával és elfogadásával kapcsolatos problémákat, az érelmeszesedés a merevséget,
megkövültséget az anyagi javak hajszolásával kapcsolatban ebben a horoszkópban.
Az IC-MC tengely vizsgálata immár szintén önmagáért beszél, az uralmi lánc levezetéséből a
korábban már megállapított feladatok derülnek ki, ezért, hogy ne ismételjem magam, továbblépünk.
Szülöttünk tehát, csakúgy, mint a felesége, fiatal éveiben nem változtat az előző életeiben
személyiségébe beépült mintákon, azonban nem boldog. Idővel hiányzik a családi otthon melege, a
gyermekek jelenléte. Azonban amikor a gyermekek megszületnek, a férfi még akkor sem változtat,
hajszolja magát a társadalmi pozíció megtartása és a feljebb jutás érdekében (politikai pályán,
Jupiter), keveset van otthon, minden családi teendő a feleségére hárul. A férfi egyre betegebb. És
egyszer csak megjelenik a rendőrség, egy hajnalon rajtaüt a családon és mindenüket elveszítik, amit
anyagilag megteremtettek. Vajon miért? Tudjuk a választ.
Mivel házaspárról van szó, egyértelműen karmikus kapcsolatban vannak egymással. Sajnos
szinasztriára nincs most időnk, arra van lehetőségünk, hogy megnézzük a szinasztria alapján készített
középidő horoszkópot (időfelezőnek is nevezik), ezt számítógépes asztrológiai elemző programmal
egyszerű elkészíteni. A két radix szükséges hozzá, a szinasztria és egy kattintás a középidő
horoszkóp ikonjára. Noha a radix elemzések rövid áttekintésével (többször utaltam rá, hogy időhiány
miatt a fényszögek, állócsillagok, a levezetésekből kimaradt bolygók, stb. vizsgálata most nem
lehetséges), már tudhatjuk, mi is a két ember dolga egymással, de megerősítésképpen nézzük meg a
középidő horoszkópot, amely megfelel a párkapcsolat radixának, ebből egyértelműen kiderül, milyen
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karmikus terhek hárulnak a kapcsolatra és melyek a jelenlegi életre vállalt feladatok. Az elemzés
folyamata, a szintézis ugyanazzal az eljárással történik, mint a radixok esetében.
A középidő horoszkóp adatai: Budapest, 1961. október 4. 22 óra 15 perc
Nem meglepő az ábra, amelyet látunk. A horoszkóp szabálytalan, az éjjeli oldal hangsúlyos, tehát a
házaspár a családdal és lelki élettel kapcsolatos dolgokat nem szívesen tárja a nyilvánosság elé,
meglehetősen zárkózottak ebből a szempontból. A jobb és bal oldal egyformán hangsúlyos, ezzel
nincs probléma. Elemi és minőségi felosztás szerint kapcsolatukban dominál a víz elem, ami az
egymáshoz és a családjukhoz fűződő érzelmek folyamatos változásait jelképezi, rendkívül érzékenyen
reagálnak mindenre, ami kapcsolatukban és a családban történik. A megpróbáltatásokra érzelmi
instabilitással reagálnak, lelki egyensúlyuk könnyen felborul, ha valamilyen probléma adódik. A levegő
elem hiánya arra utal, hogy a kommunikáció nincs rendben kettejük között, sem a többi családtaggal.
A Descendens a Bak jegyében, együttállásban az esésben lévő Jupiterrel, uralkodója a Szaturnusz,
ahogyan a VIII. házban lévő Vízöntő Leszálló Holdcsomópont is ide vezet minket. A korábbi életekben
tehát érdekkapcsolatokban voltak egymással, minden jel arra mutat, hogy házassági kapcsolat volt, a
Jupiter miatt mindenképpen törvényes kapcsolat, vallás és politika azonban meghatározó volt
kapcsolatukban. Érzelmi jelölőt tehát nem találtunk.
Az Aszcendens, mint megvalósítandó feladat jelölője az Oroszlán jegyében, uralkodója a Nap a
Mérlegben a IV. házban esésben, tehát nem kényelmi szempontoknak megfelelően, hanem a valódi
érzelmi harmóniára törekedve, a Nap ura a Vénusz a Szűzben szintén esésben a harmadik házban,
az érzelmi visszafogottságot leküzdve a közvetlen hozzátartozókról is gondoskodva, ura a Merkúr a
Skorpióban a IV. házban együttállásban uralkodójával a Marssal, amely az uralmi lánc csúcsán van,
ugyanakkor a Neptunusz is együttáll a Merkúrral, tehát minden erejükkel arra törekedve (Skorpió
Mars), hogy közös otthonukat (IV. ház) erős érzelmi alapokra helyezve alakítsák ki, egymással
őszintén és egyenesen, lényegre törően kommunikáljanak (Merkúr Skorpió IV. ház), feláldozva
mindent, ami ennek érdekében szükséges, megérzéseikre hallgatva és nem hazudozva, ködösítve
(Neptunusz Skorpió IV. ház Merkúr együttállás).
A Felszálló Holdcsomópont levezetése ugyanerre a következtetésre juttat minket, azonban annyit
hozzáfűznék, hogy mivel a 2. házban van a Felszálló Hcs., fejlődésorientált megközelítésben nem
csak anyagi, hanem érzelmi biztonság megteremtése is a feladatkörhöz tartozik, amint ez már a két
szülött radix horoszkópjaiból is kiderült. Oroszlán Felszálló Hcs. a 2. házban nem csupán anyagi,
hanem érzelmi gazdagságot, nagyvonalúságot és őszinte érzelmi kötődést jelöl vállalt feladatként,
hiszen a 2. ház Bika analógia, a Bika pedig nem csak az anyagi, hanem az érzelmi biztonságra is
törekszik és vágyik.
Nincs szó tehát arról, hogy koldusszegényen kell tengődniük és gyermeket nevelniük, hanem hogy ne
helyezzék a társadalmi presztízst és a gazdagságra való törekvést előtérbe az érzelem gazdag, meleg
családi légkör kialakításának rovására. Előző életeikben már megtanulták, hogyan kell anyagiakban
gyarapodni, ezért felelősséget vállalni, azonban azt nem, hogyan kell ezt érzelmi értelemben
megteremteni.
Lássuk most a gyermekek radix horoszkópjait.
A két iker gyermek nagyon kis időeltéréssel született, mindössze húsz másodperc különbséggel,
mégis különbözőek, egyikük betegesebb, mint a másik. Horoszkópjuk szinte teljesen egyforma,
egyetlen különbség van, egy karma jelölő fényszög, a novil, amely 40 fokos. Ezt a mellékelt ábrán
nem fogjátok látni, mert nem jelöli az én számítógépes programom, de megmutatom, hol van az
ábrán.
Idősebb fiú gyermek születési ideje: Budapest, 2009. december 15. 00 óra 04 perc.
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Fiatalabb fiú gyermek születési ideje: Budapest: 2009. december 15. 00 óra 04 perc 20 másodperc.
Mivel születési rendellenességgel jött világra az ikerpár, a karmikus értelmezés szerint tanítói
minőségben érkeztek a házaspárhoz. Szoros karmikus lélektársi kapcsolat van a két kisfiú között,
mivel ikertestvérekként születtek. Egyikük több terhet vállalt magára azért, hogy a másiknak kicsit
könnyebb legyen, erre utal az egyetlen eltérés a két radix képlet között, a novil fényszögkapcsolat. A
novil az idősebb gyermek horoszkópjában látható, ő a betegesebb. Mit tanítanak szüleiknek,
családjuknak és mit tanulnak ők maguk ezáltal?
Elöljáróban szeretnék néhány szót szólni a karmikusan vállalt betegségekről, mivel beteg
gyermekek horoszkópját fogjuk elemezni. Ha egy gyermek genetikailag egészséges, de a szülés
közben, folyamatában sérül meg valamilyen módon, az Aszcendenssel pontos együttállásban kell
lennie rangvesztett vagy esésben lévő bolygónak. Ha genetikai rendellenességről van szó, akkor az
Aszcendens uralkodóját kell megvizsgálni, ha nem rangvesztett és nincs esésben sem, de hanyatló
házban van és/vagy nehéz fényszögek támadják, vagy rangvesztett, esésben van és nehéz
fényszögektől támadott, (quadrat, oppozíció) akkor beszélhetünk genetikai rendellenességről.
Az idősebbik kisfiú radix képletéből kiderül a fiatalabb gyermek karmikusan felvállalt feladatköre is,
hiszen horoszkópjuk szinte egyforma, a novil módosítja az idősebbik gyermek képletét azáltal, hogy
sajnos ő szenved többet és ő fejlődik nehezebben. Mindkét gyermek szintézise hasonló, ezért
kettejükről fogok beszélni, de a novil által jelzett problémákra külön kitérek majd.
A radix képletekben az éjjeli oldal hangsúlyos, vagyis befelé forduló, családi és érzelmi kapcsolatait
előtérbe helyező személyiségekről van szó a jelenlegi inkarnációban. Jobb és bal oldal egyensúlyban
van.
Elemi és minőségi felosztás szerint a víz hiányzik, a tűz hangsúlyos, tehát az érzelmi odaadás
tanulandó feladat, azonban a küzdőképesség és a céltudatosság jelen van mindkét gyermek
személyiségében. Ha a víz elemre nem esik hangsúly a horoszkópban, a szülöttnek gyermekkorában
nagyon sok érzelmi odaadásra, gyengédségre, figyelemre és törődésre van szüksége, hogy
megtanulja, milyen fontos dolog az életben a szeretet.
A Descendens a Kosban nem fejlődésorientált hozzáállás miatt arra utal, hogy a gyermekek
valószínűleg tűzzel-vassal harcoltak minden vélt vagy valós ellenállás leküzdésére korábbi
inkarnációikban, a Kos ura a Mars erőben az Oroszlán jegyében a 11. házban, szociális, közösségi
kapcsolataikat igyekeztek uralni. Az Oroszlán ura a Nap a Nyilas jegyében erőben a 3. házban azt
jelképezi, hogy tágabb családi körben és testvéri kapcsolataikban is mindig csak saját célkitűzéseiket
helyezték előtérbe. A Nap uralkodója a Jupiter a Vízöntőben együttállásban a Neptunusszal az 5.
házban rámutat, hogy nyilvánvalóan az élet napos oldalán jártak, az önmegvalósítás fontos volt
számukra, de mivel az ő előző életeik is valószínűleg az elmúlt évszázadokra tehetőek, a Jupiter
jelenléte a Vízöntőben arra utal, főként a Neptunusszal karöltve, hogy a közösségi életben hatalomra
tettek szert és ezáltal jelentős mértékben befolyásoltak, mint már megállapítottuk, uraltak másokat,
akár csoportokat, közösségeket is. Hatalmuk tehát volt, vizes, vagyis érzelmi jelölőt azonban nem
találtunk továbbra sem. A Jupiter Neptunusz együttállás ura a Szaturnusz (Vízöntő ura) az I. házban,
a Mérleg Ascendes közelében van, vagyis együttműködtek ugyan másokkal érdekből, de mindig ők
nyerték el az együttműködésekből fakadó előnyök oroszlánrészét. A Mérleg Szaturnusz uralkodója a
Vénusz szintén a Nyilas jegyében áll a harmadik házban, vagyis tágabb családi környezetük is
segítette őket a hatalomra jutásban, a Nyilas Vénusz ura pedig a már említett Jupiter, annak ura a
Szaturnusz, mindkettő a Vízöntőben az 5. házban, tehát dúskáltak minden földi jóban és élvezték az
életet, s hogy ezt tehessék, másokat kitűnően befolyásoltak. Közösségekre gyakorolt befolyásoló
hatás nagyon jól érvényesül a Jupiter Neptunusz együttállása miatt a Vízöntőben, de mindez valóban
az élet minden örömének csordultig való kiélvezése miatt történik, amit az 5. ház jelez.
A Mérleg Aszcendens fejlődésorientált megközelítésben azt jelenti, hogy meg kell tanulniuk
alkalmazkodni és harmóniát teremteni, diplomatikusan, gyengéden, nem harcosan viselkedni és saját
érdekeiket másokéival összeegyeztetni, de mivel a Szaturnusz az első házban együtt áll az
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Aszcendenssel, sok fizikai, testi megpróbáltatáson kell keresztülmenniük ahhoz, hogy ez az egyensúly
létrejöhessen. Az Aszcendens urát a Vénuszt már levezettük. Együtt kell működniük családjukkal, a
családi harmónia elősegítését kell megteremteniük azáltal, hogy megmutatják szüleiknek,
nagyszüleiknek, egymásnak, mit jelent szenvedni, de a szenvedés által fejlődni, egyensúlyba kerülni
önmagukkal, környezetükkel, s amikor ezt megtanulták, az 5. házas Jupiter Neptunusz együttállással
a Vízöntőben önállóan, saját kreatív elképzeléseik és teremtő befolyásuk által a rászorulókon
segíteniük kell majd. Nem tűzzel-vassal, harccal, hanem tapintattal, gyengédséggel, szociális
érzékenységgel, ami kifejlődik bennük a család odaadó gondozása és ápolása következtében, tehát
fizikai, anyagi megtestesülésükben saját bőrükön érzik majd, mit jelent kiszolgáltatva lenni mások
befolyása által, amit ők tettek mások rovására korábbi életeikben.
Az IC A Bak jegyében együttállásban a Plútóval kissé Skorpiós színezetet ölt, ura a Szaturnusz a
Mérlegben, amit már a korábbiakban levezettünk, tehát korábbi életeikben családi életükben jellemző
volt a már megállapított erős befolyásoló erő, akár függővé is tehették önmaguktól a családjukat,
erőszakkal, manipulációval, Mérleg Szaturnusz. Az Mc a Rák jegyében megint csak önmagáért
beszél. Hivatásukban, vállalt küldetésükben fontos szerepet tölt be a családi érzelmi harmónia
megteremtése, a 3. házban álló Nyilas Hold, amely az Mc ura, sok tanulással, tanítással a családban,
ennek ura a Jupiter együttálásban a Neptunusszal, saját kreatív teremtő erejük segítségével, illetve
korai életéveikben még rászorultságukkal környezetük támogatására, hiszen az 5. házban a Jupiter
Neptunusz együttállás a Vízöntő jegyében van, a Mérleg Szaturnusz uralma alatt.
Az idősebbik gyermek horoszkópjában a novil jelen van, de nagyon szűk az orbisza, mindössze
másfél fok, éppen belefér a 41 és fél fokba, az Aszcendens és a Mars között, az idősebbik fiú tehát
több fizikai szenvedést vállalt testvére előnyére, ennek bizonyára megvan a karmikus oka. A novil az
önfeláldozásra utal. Azonban a Mars előnyös helyzetéből adódóan az idősebbik gyermeknek lesz
elegendő ereje ehhez a küzdelemhez.
A család történetéhez hozzátartozik, hogy a házaspár levegő hiányos középidő horoszkópja az
egyik oka annak, hogy a szülők közötti nem megfelelő kommunikáció miatt a férfi munkahelyi
problémáiról, kríziseiről otthon soha nem beszélt, a feleséget és a családot teljesen váratlanul,
sokkoló hatással érte a rendőrségi rohamosztag megjelenése hajnali öt órakor, a férj bebörtönzése és
a vagyon elkobzása. Az elszenvedett megpróbáltatások átalakító ereje megtörte a szülők ellenállását,
a leckét megtanulták, az édesapa, mivel házi őrizetbe került, folyton a gyermekek közelében van,
kénytelen, hiszen nem mozdulhat ki otthonról. Később sem kívánja elhanyagolni a családját, ráébredt,
hogy hibázott. Mindkét gyermek nagyon erősen kötődik érzelmileg szüleihez, nagyon szeretik
édesapjukat, anyjukat és nagyszüleiket. A családi karma tehát beteljesül, remélhetőleg könnyedebb
mederben zajlik majd tovább.
Hogyan lehet ennyi karmikus terhet elviselni, cipelni, vállalni? Mi az egyetlen megoldás? Hiszen csak
egy megoldás van.
Közönség: a szeretet.
Barabás Erika válasza a közönségnek:
A FELTÉTEL NÉLKÜLI SZERETET.
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