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Marc Edmund Jones, amerikai 
asztrológus dolgozta ki azt a faj-
ta besorolást, ami szerint hét ho-
roszkóp típus létezik, ahogyan a 
bolygók megoszlanak a jegyek 
és a horoszkóp házak között a 
születési horoszkóp köre mentén. 
A hét minta minden horoszkópot 
magában foglal és nagy általá-
nosságban ez útmutatást ad az 
emberek jelleméről. Minden min-
ta jellemzi az egyén viselkedését.

Ezek a minták magukban hor-
dozzák az alapvető jelentést, 
függetlenül az elhelyezkedésétől. 
Csak a bolygók összképe számít 
egy minta meghatározásánál. Itt 
lényegtelen az a szempont, hogy 
a bolygók a RADIX melyik házá-
ban és milyen állatövi jegyben áll-
nak. Ez a fajta besorolás azt nem 
jelzi előre, hogy valaki sikeres, 
vagy épp sikertelen lesz az élete 
során, de meghatározza az önki-
fejezést, ami a személyiség teljes 
körű vizsgálatát jelentős mérték-
ben elősegíti.

A köteg a legritkább 
elrendeződés. Itt a 
bolygók szorosan egy-
más mellett, úgyneve-

zett „kötegben” helyezkednek el. 
Ez általában a teljes kör egy kb. 
120 fokos szeletét jelenti. Akinek 
horoszkópja ilyen elrendeződést 
mutat, az nehezen osztja meg az 
életét bárkivel is. Nagyon intenzív 
energiájú személyiség ő, aki legin-
kább a saját érdekeit érvényesíti. 
Energiáját, figyelmét az élet egy 
kis területére koncentrálja. Látó-
köre, érdeklődési területe eléggé 
behatárolt, de képes egy adott 
témakör specialistájává válni. Az 
élet más területein viszont nem 
rendelkezik széleskörű tapaszta-
latokkal. Az óramutató járásával 
megegyező irányban elöl álló 
bolygó hajtóereje mutatja meg, 
hogy milyen dolgok érdeklik leg-
inkább.

A tál elrendeződés az, 
amikor a horoszkóp 
ábráján az összes boly-
gó egy 180 fokos sze-

letben helyezkedik el. A horoszkóp 
bolygók által elfoglalt része azo-
kat a területeket mutatja, amely 
életterületeken az illető személy 
aktívan közreműködik, míg az üres 
területek a kihívásokat szimbolizál-
ják. Ideális esetben a Tál két szélső 
bolygója ellentétet képvisel. Ez az 
elhelyezkedés tartózkodó, nem rit-
kán önelégült egyént jelez. Életét 
a maradandó tapasztalatok után 
kutatva éli. Szeretné megtalálni 
azt a területet, melyen ismereteit, 
adottságait önmaga és környe-
zete szolgálatába képes állítani. 
A bolygó – mely az üres féltől az 
óramutató iránya szerint mozogva 
tereli a csoportot – jelképezi a kul-
csot, a problémák megoldását.
A lokomotív elrendeződés pon-

tosan a KÖTEG ellen-
téte, itt a horoszkóp 
körének kb. 2/3-án he-
lyezkednek el a boly-

gók. Gyakorlatias és határozott, 
erős akaratú, a céljaiért kemé-
nyen küzdő embert jelképez, aki-
nek valószínűleg jó vezető képes-
ségei vannak. Hajlamos viszont a 
magányra. Ha élete során nehéz-
ségekkel vagy szociális megszorí-
tásokkal találkozik, fellázad. Ilyen 
típusú horoszkóppal sokan úgy 
érzik, valami hiányzik az életükből, 
és emiatt valami fontosat kell vég-
hez vinniük. A többit (az óramuta-
tó mozgásának irányában) veze-
tő bolygó nagyon fontos, hiszen 
tájékoztat a kitűzött célok termé-
szetéről. Arra a házra irányul min-
den energiája, ahol tartózkodik.

A kosár hasonlít a TÁL 
elrendeződésre – le-
számítva, hogy van 
egy „fogantyú” rajta: 

egy bolygó a másik térfélen he-
lyezkedik el, nagyjából szemben 

a másik kilenccel. Egyes esetek-
ben két bolygó is állhat szemben 
a többivel, az azonban csak ak-
kor elfogadható, ha együttállás-
ban vannak. A különálló bolygó 
energia-levezetési pontot képez a 
többi bolygónak: a felgyülemlett 
feszültség kiömlőnyílását szimboli-
zálja. Ha a „fogantyú” pontosan 
középen áll, akkor a képlet tulaj-
donosa tudja, hogy mit akar az 
élettől és kíméletlenül hajtja ma-
gát e cél érdekében. Fontos szá-
mára a teljesítmény. Hiányozhat 
azonban az önfenntartási ösztön, 
és emiatt gyakran önmaga bu-
kását okozhatja. Ha a „fogantyú” 
balra tolódik, hajlamos a célját 
félúton feladni. Ha a feszítő boly-
gó jobbra tolódik, a szükségesnél 
több energiát is befektet, hajla-
mos túlzásba esni. A bolygók által 
lakott házak felé fordítja figyelmét, 
azok a dolgok motiválják legin-
kább. Hajlamos azokat a mintákat 
követni, amelyek a „fogantyút” 
képező bolygóra leginkább jel-
lemzőek. A csillagjegytől függet-
lenül ennek a bolygónak nagy 
befolyása van nemcsak személyi-
ségére, de mindennapi életére is.

A poláris a két külön-
álló csoportra oszló 
és egymással szem-
ben e lhe lyezkedő 

bolygókról kapta a nevét. Nem 
fontos, hogy mindkét csoportban 
azonos számú bolygó legyen, de 
követelmény, hogy egy csoport 
legalább két bolygóból álljon, és 
mind a tíz a két csoporton belül 
helyezkedjen el. Legalább 60 fo-
kos ív kell, hogy elválassza egy-
mástól a két csoportot. Az ilyen 
ember mindenben az egyensúlyt 
keresi. Sokszor érzi úgy, hogy a sze-
mélyes konfliktusok világában él, 
és hol az egyik, hol a másik irány-
ba húzódik. Szokatlan tehetség-
gel bírhat tudása másokkal való 
megosztásában. Nagy dolgokra 
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lehet képes, ha öröklött energiáit 
megtanulja irányítása alá vonni. 
Lehetnek szokatlan elképzelései, 
láthatja másként az életet, mint 
mások. Könnyen elbizonytalanod-
hat, és elpocsékolhatja energiáit. 

A lőrés vagy trigonális. 
Ezt a bolygóállást kissé 
nehéz beazonosítani, 
de majdnem mindig 

jelen van egy Nagy Trigon a ho-
roszkópban. A mintára a bolygók 
rendszertelen eloszlása a jellemző, 
és gyakran található a képletben 
együttállás is. Az egyénnek lehet 
valamilyen rejtett tehetsége. Rend-
kívüli lendülete géniuszi magassá-
gokba repítheti őt. Robbanékony, 
szenvedélyes, határozott személyi-
ség, esetenként a kegyetlenségig 

fokozódó indulattal. Belső készte-
tést érez nagy dolgok véghezvite-
lére, ami élete fő céljává válhat. 
Lázadó típus, gyakran érezheti 
úgy, a meglévő rendszer rossz, ha-
tástalan, ezért más szabályokat, 
célokat, egyéni ízlésvilágot alakít 
ki. Megtagadja, hogy bárki paran-
csoljon neki, korlátozza őt, a fegye-
lem és a rutin elviselhetetlen kö-
töttségeket jelent számára. Nagy 
segítségére lesznek élettapasztala-
tai megszerzésében a harmonikus 
kozmikus energiák, melyek a há-
romszög sarokpontjaiból áramla-
nak és egymásba olvadnak.

A szétszórt, a bolygók 
eloszlása egyenletes 
a teljes kör mentén. 
Ideál i s  esetben i t t 

nincs szó bolygók együttállásáról. 
Egy jegyen belül általában csak 
egy vagy két bolygó helyezkedik 
el. A bolygók közötti távolság rit-
kán nagyobb 60 foknyi ívnél, ami 
két jegynek felel meg. Ez a minta 
sokoldalú emberre vall, akinek 
érdeklődési köre és tapasztalatai 
széleskörűek. Az élethez való hoz-
záállása egyetemes. Ha egy lehe-
tőséget elszalaszt, hamar kerít egy 
másikat. Sok függ attól, hogyan 
használja ki személyiségének ezt 
a vonását. Képes arra, hogy a 
látszólag egymástól független 
apró darabokból valami egészet 
rakjon össze, rendet teremtsen a 
káoszban. Mivel érdeklődése szer-
teágazó, hajlamos lehet a felüle-
tességre, de ez nem törvényszerű.
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Tisztító, lelki blokkoldó rezgésekkel 
teli együttlétre, ének-hangfürdőre 
várom a kedves olvasót, egyéni 
és csoportos terápiára. Arkan-
gyali energiákkal energetizált 
térben oldjuk a blokkokat, tisztít-
juk a szervezet energetikai rend-
szerét, segítjük az elengedést a 
hangok, rezgések erejével. Kezdő 
meditálóknak is ajánlott, mert a 
hangokkal, rezgésekkel történő 
belső utazás segíti a vizualizáci-
ót, a tudattalanban lévő képek 
megmutatkoznak. Vezetett medi-
tációval, hangterápiával, óceán-
dobbal, gonggal, sámándobbal, 
indiai harmóniummal, hangtá-
lakkal, és a csakrákhoz tartozó 
mantrák éneklésével, énekhang 
rezgésével tisztulunk: elengedjük, 
amire nincs szükségünk, s emel-
jük az adott csakra frekvenciáit. 
Engedem, hogy megnyilvánul-
jon rajtam a hangon keresztül az, 
amire szükség van. Sámándob és 
ősi ének hatására érdekes utazás-
ban lehet részünk önMAGunkba. 
A gong átütő rezgése különösen 

tisztító erővel hat, a sámándob 
pedig minden porcikát átrezegtet. 
Aki érezte, tudja, miről beszélek. 
Aki nem, most átélheti. Testi ella-
zítás és rövid vezetett meditáció 
után már csak a hangok vezetnek. 
Didgerido, óceándob, sámándob, 
koshi, shanti, hangtálak majd indi-
ai harmónium, gong rezgetésével 
és sámándobra való énekléssel 
vezetem a meditációt, blokkol-
dást, ahol a hét csakra mantráit 
rezgetem, éneklem. A szöveget 
Thuróczy Róbert írta, a dallamot 
én szereztem. A meditatív álla-
potot, belső képek megjelenését 
segíti a zene, a rezgő hangszerek, 
a hang. Lehetőség nyílik a frek-
venciaemelésre, harmonizálásra, 
blokkoldásra. A meditáció után 
közösen énekelünk mantrákat, 
pozitív megerősítéseket, melyek 
az ELENGEDÉSRŐL, MAGABIZTOS-
SÁG ERŐSÍTÉSÉRŐL, NYÍLT, SZÍVBŐL 
JÖVŐ KOMMUNIKÁCIÓRÓL, ÉS A 
SZÍVCSAKRA MEGNYITÁSÁRÓL szól-
nak. Ez egy intenzív csakratisztító 
program i s  egyben.  Ezután 

közösen énekelünk szankszrit 
és magyar mantrákat: Moola 
mantra, Aad guray nameh, Om 
mantra, Om mani padme hum, 
Om namo narayana. A csakrák 
energiaáramlását egy különle-
ges mozgásos-éneklős gyakorlat 
közben éljük át. Hangot adunk 
hangunknak: acapella – szavak 
nélkül is fogunk énekelni a kristá-
lyokkal és gyógyító szimbólumok-
kal energetizált térben.

Referenciák: Everness Fesztivál, 
Ozora Fesztivál, Spirifeszt, Moksha 
nap Everness weekend, Magnet 
Ház, Vegetáriánus Fesztivál, Terem-
tő Gondolat napja mantra sza-
badegyetem orvosaival, Magyar 
Pszichiátriai Társaság Kongresszu-
sa, Gyógyító napok, jógaközpon-
tok és öngyógyulások sorozata.

Velem tartasz?

Szavak helyett hangok:
https://www.youtube.com/

watch?v=yiDGB-ov45M
https://www.youtube.com/

watch?v=k9kV4PZ3wQk


