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Szabó Mária:  

A SZERELEM KARMÁJA A HOROSZKÓPBAN -KAPCSOLATAINK 

SORSSZERŰSÉGE 
(A 2010. május 15-i előadás szerkesztett változata.) 

Nem véletlen, hogy szerelmeink, házasságaink fájdalmat és szenvedést is okoznak 

számunkra, ennek a szenvedésnek oka és mindenekelőtt célja van. Az okot sokszor 

karmikusnak, sorsszerűnek tartjuk, sokszor azt is látjuk, hogy az ok a családban, a 

családi karmában halmozódik, ugyanis szüleink, nagyszüleink nehéz házassága 

sokszor nehéz, fájdalmas párkapcsolatokat hagyományoz ránk.  

 

A pszichológusok a tudattalant „okolják” kapcsolataink megmagyarázhatatlan 

motivációiban, a jungiánusok pedig ezt a tudattalant kozmikus méretűre tágítják, 

miközben valamely spirituális rendező elvet is feltételeznek. Ez a rendező elv a 

halhatatlan lélek megtestesülésekor már egy bizonyos életsorsra, szülő- és 

párválasztásra, kapcsolatkötésre predesztinál bennünket.  

 

Ha több családtag születési horoszkópját tanulmányozzuk, akkor láthatjuk, hogy a 

karma, a sorsfeladat vagyis a nehézség góca, területe az életben sokszor „öröklődik”, 

mint ahogyan a nagy, lassú bolygók szerepe, jelentősége is több családtag életében 

nagyon hasonló módon van jelen. Plútói örökségű, szaturnuszi, neptunuszi, uránuszi 

örökségű családok vannak, amelyek szaturnuszi, uránuszi, neptunuszi mintát, 

problémát, de erényt és képességet is hordoznak. 

 

Ez a predesztináció látható a születési horoszkópokból, amelyből felismerhető, hogy 

nem azonos hangsúlyokkal, nem azonos kozmikus vagy kollektív családi mintákkal 

és persze nem egyenlő eséllyel indulunk az életben. Szerelmeink és kapcsolataink 

megválasztásában, így kimenetelét tekintve sem lehet sorsunkat összehasonlítani, 

amiből az is következik, hogy a nehéz kapcsolatok és házasságok vagy a szerencsés 

találkozások kozmikus mátrixunkban eleve elrendelve benne vannak. 

 

Az asztrológia az egyik legpontosabb segédeszköz arra, hogy törvényszerűen 

bejárandó útjainkat megmutassa és megvilágítsa, hogy a szerelemben és a 

házasságban is nagyon különbözőek a feladataink.  

 

A nehéz társkapcsolatokban, a szerelmi karmában a társ által tartott tükör 

önmagunkkal való szembesülésre, önismeretre sarkall, ami fájdalmas tapasztalatokkal 

jár.  

 

A nehéz társkapcsolatokban a társ teher, megoldandó, ránk nehezedő probléma lehet, 

ami az önnön érdekeinket való felülemelkedésre ösztönöz vagy kényszerít bennünket, 

ami szintén nagy fájdalommal jár.  

 

A nehéz társkapcsolatokban nem kapunk segítséget a másiktól, hanem az esetek 

többségében nekünk kell segítséget nyújtani partnerünknek. Sokszor a gyermekek 

vagy egyéb családtagok érdekeiért alkalmazkodnak a felek egymáshoz, de a 
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párkapcsolati karma sokszor az anyagi kiszolgáltatottságot vagy egyéb testi vagy 

lelki kiszolgáltatottságot is jelentheti.  

 

A karma, vagyis a kozmikus ok, amiért valamely nagy problémát hordozunk, mindig 

a célban határozható meg, ami nem lehet más, mint spirituális természetű. Előrelépni 

ugyanis önszántukból sokszor nem tudunk, csak akkor, ha a körülmények vagy 

társunk erre kényszerít bennünket.  

 

A szerelmi vagy párkapcsolati karma az, amikor a szerelemben és a 

párkapcsolatainkban kell szenvedést, veszteséget, permanens fájdalmas 

tapasztalatokat szereznünk az életben.  

 

Ilyenkor társunk hibáink felismerésére, hiányosságaink meghaladására, kényelmünk 

feladására vagy egyéb áldozatok vállalására kényszerít bennünket. 

 

Sorsszerű találkozásaink, szenvedéssel teli kapcsolataink a mélyebb önismerethez és 

sorsismerethez, ezáltal életfeladatunk megtalálásához és személyiségünk 

átalakításához segítenek hozzá. 

 

A „megharcolt” kapcsolatok és a „megszenvedett” házasságok sokszor révbe vezetik 

az embert, míg az „idő előtt” lezárt kapcsolatoknak továbbra is szükségszerűen 

problémás találkozások a következményei. Ha valamit nem értettünk meg egy fájó 

kapcsolatban vagy magunkban nem fedeztük fel a felfedezendő leckét, akkor a 

következő kapcsolatunk újra kiosztja ránk a sorsszerűen megtanulandó feladatot.  

 

Ez a törvényszerűség nem előző életeink eseményeivel, hanem a jelenlegi életünk 

megtanulandó feladataival magyarázható, amit mindannyiunk horoszkópja jelez.  

 

Ha belenézünk egy születési horoszkópba, akkor rögtön láthatjuk, hogy vannak-e 

benne nehéz bolygóállások, halmozottan nehéz konjunkciók, oppozíciók, t-quadrátok 

vagy ami a legnehezebb, nagy keresztek, amelyeknek gyújtópontjaiban a gyors 

bolygók és a lassú bolygók összekapcsolódásai jelzik a ránk szabott nehézséget.  

 

A szerelmi, párkapcsolati karmát nem csak a hagyományosan szerelmi-érzelmi 

bolygók, a Hold vagy a Vénusz jelezheti, bár az érzelmekkel és a szeretet 

képességével ezek a bolygók kapcsolhatók össze. Amikor a Hold vagy a Vénusz 

konjunkcióban, oppozícióban vagy quadrátban elsősorban a Szaturnuszhoz vagy a 

Plútóhoz, másodsorban pedig a Chiron kisbolygóhoz kapcsolódik, akkor biztosan 

szerelmi-érzelmi karmáról beszélhetünk.  

 

Horoszkópunkban fontos megvizsgálni a Vénusz fényszögeit, különösen azokat, 

amelyek a lassú nagy bolygókhoz kapcsolódnak.  

 

Amikor a Szaturnusznak a Vénusszal feszültségszöge van – legerősebb hatással a 

konjunkció, majd utána az oppozíció, utána a quadrát bír - akkor beszélhetünk a 

Vénusz karmájáról vagy a szerelem karmájáról a horoszkópban. Azért, mert a Vénusz 

a szerelemre való képesség és hajlam mutatója, a Szaturnusz pedig a karma 
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legerőteljesebb megtestesítője a horoszkópban.  

 

A tradicionális asztrológiában a Szaturnusz büntető bolygó hírében áll, gyakran még 

legfőbb erényei: az óvatosság, a takarékosság, a keménység vagy az érzelmi 

távolságtartás is negatív tulajdonságokként szerepelnek. Ahol ugyanis ez a bolygó 

megjelenik, ott a megmérettetés mellett a félelem és a szorongás lappang a 

nyomában. Azok a személyiségek, akiknek a születési képletében pregnáns 

Szaturnusz-fényszög látható, óvatosságuk és józanságuk mellett gátlásokat, 

félelmeket is hordoznak magukban. Ahol ez a bolygó tartózkodik, ott mindig merev 

határokat, szigorú normákat és nehezen betartható szabályokat tapasztalhatunk, azzal 

a karmikus céllal, hogy a földi lét követelményeivel egyre magasabb szinten 

boldogulhassunk.  

 

Ha ismerjük születési Vénusz-állásunkat, akkor pontosabban feltérképezhetjük és 

tudatosíthatjuk szerelemre és boldogságra vonatkozó személyes vágyainkat is. Aki 

például hűséges és megbízható, mindenben kitartó partnert keres, az a partnere 

születési képletében mindig keresse a Szaturnusz fényszögeket, különösen a Holdhoz 

és a Vénuszhoz kapcsolódóakat.  

 

Párkapcsolathoroszkópok elemzése megmutatja, hogy a saját radixunkban található 

nehéz fényszögekhez választunk magunknak párkapcsolatot, vagyis éppen azt a 

személyt vonzzuk magunkhoz, aki egy bizonyos fényszögünkhöz kapcsolódik a saját 

születési bolygóállásaival.  

 

Az asztrológus számára legtöbbször a két horoszkóp kölcsönös Szaturnusz-

összekapcsolódásai és sokszor Plútó kapcsolódásai figyelmeztetnek a kapcsolat 

sorsszerűségére. Amikor valaki egy nehéz Szaturnusz-fényszöggel születik, akkor 

nagy valószínűséggel olyan társat választ magának, akinek bolygói a saját problémás 

Szaturnusz-fényszögeihez kapcsolódnak. Ezáltal biztosított a maga nehéz 

fényszögeinek megértése és feloldása, legtöbbször hosszan tartó küzdelem, 

egymással vívott harc árán. Ezek a kapcsolatok egy idő után segítik felismerni 

komplexusainkat, és segítenek abban is, hogy saját munkával túllépjünk 

hiányosságainkon.  

 

Amikor két embernek például Szaturnusz–Mars kapcsolódásai vannak egymással, 

akkor hatalmi törekvéseik és autoritással kapcsolatos problémáik a szexualitás 

köntösébe bújva jelennek meg. Ezek a kapcsolatok kemény és szenvedélyes harcokat 

feltételeznek, amelyeken keresztül az alá-fölé rendelés problémája oldódik fel. A 

Szaturnusz–Nap és a Szaturnusz–Hold összekapcsolódások azoknak a viszonyaiban 

jelennek meg, akik anya-, apa- vagy gyermek-szerepet keresnek vagy kínálnak a 

másiknak. A megoldatlan szülő–gyermek konfliktusok sokszor későbbi 

kapcsolatokban és házasságokban válnak érthetőkké, persze gyakran válások és 

veszteségek által.  

 

A feszültséggel teli Vénusz- és Holdfény-szögekben nehéz életsorsot, küzdelmes 

párkapcsolatokat láthatunk, míg a harmonikus fényszögűekben valószínűleg nagyobb 

biztonságot, ám kevesebb személyiségfejlődési lehetőséget. A nehezebb életsors és 
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problémásabb párkapcsolat tehát küzdelmei és veszteségei mellett érzelmileg és 

szellemileg gazdagabb kapcsolatokat biztosít, amelyek komolyabb, tapasztaltabb 

személyiséggé érlelhetik az embert. Az egymást pusztító, küzdelmes párkapcsolatok 

tehát visszatekintve legtöbbször építőnek bizonyulnak, ha a nyugalom és a biztonság 

helyett személyiségünk fejlődésére helyezzük a hangsúlyt. 

 

A személyiségfejlődés korai szakaszában – amely legalább az élet feléig tart – inkább 

az ellentétek vonzalma érvényesül a párválasztásban, míg az élet második felében az 

azonos kultúrájú és hasonló értékrendű személyiségek „nagy találkozásait” 

figyelhetjük meg. Míg az élet első felében a pusztító kapcsolatok jellemzőek sok 

ember életében, későbbre tolódnak a sebeket (be)gyógyító, harmonizáló együttélések. 

Ennek egyik oka nyilvánvalóan az, hogy fiatalkorban az egészséges 

személyiségfejlődés folyamata a külvilággal való konfrontációt és önmagunk 

folyamatos megkérdőjelezését is magában foglalja. Másrészt azonban nagyon sokan 

születnek olyan családi karmával, ami az élet első felében szenvedéses 

párkapcsolatokhoz vezet. Sokszor 29-30 éves korig – az első Szaturnusz visszatérésig 

- tartanak ezek a pusztító kapcsolatok, amelyek általában válással, szakítással 

végződnek, és átadják helyüket egy sokkal harmonikusabb páros együttlétnek.  

 

 

Bővebben: 

Szabó Mária: Szeret? Nem szeret? című párkapcsolatokról szóló könyvében 

olvashatnak a témáról.  

Szabó Mária elérhetőségei és könyvei: www.cheironstudio.hu 


