02_ Miben különbözik a születési asztrológiától?
A kérdőasztrológia (más néven horárasztrológia vagy horary) a középkorban élte fénykorát, és csak
néhány évtizede elérhető ismét a számunkra.
Ha meg kéne fogalmazni, hogy hol helyezkedik el az asztrológia tudományában, akkor azt
mondanám, hogy a horary az asztrológia azon ősi tudása (klasszikus értelmezése), amellyel
tulajdonképpen kezdeni kellene az asztrológia oktatását. A 7 hét ős bolygót veszi figyelembe az
elemzéseknél, a moderneket (Uránusz, Neptunusz, Plútó) csak kiegészítő információként használja.

Mi a technikája?
A lényege röviden talán az, hogy valaki feltesz egy bármilyen kérdést, akkor arra az asztrológiának
ezen módszerével választ is kaphat. Pl. Mennyi idő múlva tudom eladni a lakásomat jó áron?
A kérdőasztrológus midig arra a helyre és időpontra állítja fel a kérdőképletet, amikor ő
megértette a kérdést.
A felállított kérdőképletnél először el kell döntenünk, hogy érvényes-e, illetve van-e olyan ún.
konszideráció (intelem) a képletben, amely miatt a kérdés nem válaszolható meg vagy nem ajánlott
megválaszolni.
Ha a válaszadást kizáró ok nem áll fenn, akkor a felkészült kérdőasztrológus néhány perc alatt
képes megválaszolni a kérdést.

Miben más ez a módszer a radixhoz képest?
1. Kérdőasztrológusként olyan kérdésekre is tudunk válaszolni, amelyekre a radix, illetve a radixból
származtatott prognózis-módszerek nem tudnak. Lásd a fenti kérdést. A horary leginkább a
gyakorlatias, pragmatikus kérdésekre tud remekül válaszolni, ezzel könnyítve meg számunkra a
mindennapok döntéseit.
2. A kérdőképlet felállításához nem kellenek a szülött adatai. Ezért nem kell foglalkoznunk a képlet
pontosításával sem. Természetesen vannak esetek, amikor érdemes figyelembe venni a kérdező
születési képletét, illetve annak aktuális direkcióit, tranzitjait, pl. egy műtét esetében. Ugyanakkor
arra a kérdésre, hogy "Megszüntetné-e az adott műtét a betegségemet?", önmagában a kérdőképlet
is választ tud adni.
3. A kérdőképlet kimenetele gyorsabban ellenőrizhető. Hogy miért különösen jó ez? Mert egészen
hamar megtudjuk, hogy jól elemeztük-e a képletet. Van, hogy még aznap, van, hogy hetek múlva,
attól függ, milyen időtartamra tette fel a kérdező a kérdését. Ezért aztán gyorsabban szerzünk
magabiztos szakmai gyakorlatot.
4. A radix és a horary között számos eltérés van az elemzési szabályokban is.
Végezetül még egy fontos dolog: a horárasztrológia egy fantasztikus ágazata az asztrológiának, de
ez nem jelenti azt, hogy pótolná a natális (születési) asztrológiát, az elekciós (időválasztó) vagy
éppen a mundán, azaz a világ dolgaival foglalkozó asztrológiát.

Oldal

Ha egy konkrét kérdésről van szó, akkor természetesen a kérdőasztrológiát.
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Attól függően, hogy mire kell választ vagy tanácsot adnia az asztrológusnak, előveszi tudástárából,
a téma szempontjából leghatékonyabb asztrológiai ágazatot.

